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Słodki Romeo

Prolog
Tuscaloosa, Alabama

Obecnie…
Pędziłem zadyszany szpitalnymi korytarzami, serce waliło mi w piersi.
Pięć nieodebranych połączeń. Miałem, kurwa, pięć nieodebranych połączeń. Coś się stało Mol. Boże, byłem chory na myśl o tym,
w jaki sposób wyszedłem. Zawsze się powtarza, żeby nie rozstawać
się w gniewie na wypadek, gdyby ktoś już nigdy nie wrócił. Nikt się
do tego nie stosuje, ale świadomość, że miałbym nigdy nie zobaczyć
mojej dziewczynki, sprawiała, że aż mnie w środku skręcało z żalu.
Nogi zaczęły mi się plątać, gdy przedzierałem się przez kolejne
korytarze, a czyste przerażenie odbierało mi oddech. A jeśli stało
się coś złego? A jeśli okazało się, że operacja jednak się nie udała?
A jeśli po naszej kłótni coś poszło nie tak? A ja zostawiłem ją samą,
wkurzony na nią za jej depresję, zostawiłem ją, kurwa, samą, samiuteńką, za towarzystwo pozostawiając jej tylko czarne myśli.
Rezygnując z wiecznie zajętej windy, brałem po dwa stopnie
naraz w drodze na czwarte piętro. Wpadłem jak burza na oddział
i pobiegłem do sali, w której leżała Mol. Minąłem bez zatrzymania
stanowisko pielęgniarek i choć słyszałem, że ktoś mnie woła, olałem
to, chcąc jak najszybciej dotrzeć do mojej dziewczynki, do mojej Mol,
żeby na własne oczy się przekonać, że nic jej nie jest.
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Drzwi do jej pokoju były zamknięte, więc nacisnąłem gwałtownie
na klamkę. Drewniane skrzydło otworzyło się i walnęło w ścianę.
Zmroziło mnie na widok pustego pokoju: na łóżku leżała świeża
pościel, podłoga śmierdziała lizolem, a spakowana torba zniknęła.
Zaczęły mi się trząść ręce i miałem wrażenie, że serce przestaje
mi bić.
Nie! Nie, nie, nie, nie… Ona nie…
Zatoczyłem się do tyłu na drżących nogach i uderzyłem plecami
we framugę. Nogi się pode mną ugięły i sekundę później z głuchym
tąpnięciem uderzyłem tyłkiem w podłogę.
— Romeo? — Usłyszałem obok siebie czyjś głos, starający się
zwrócić na siebie moją uwagę, ale nie byłem w stanie się skupić;
wszystko docierało do mnie jak przez mgłę.
Czyjaś dłoń ścisnęła mnie mocno za ramię, wydobywając mnie
ze stuporu.
— Romeo?
Nie byłem w stanie się ruszyć, nie byłem w stanie się odezwać.
— Panie Prince!
Podniosłem wzrok i zobaczyłem Marnie, pielęgniarkę Molly, która
stała nade mną i patrzyła na mnie zaniepokojona.
— Gdzie… — Przełknąłem gulę w gardle. — Gdzie ona jest? Co
się stało?
Marnie zbladła.
— Och, nie, skarbie! Pomyślałeś…? Nie, nie! Z Molly wszystko
w porządku. Wszystko w porządku.
Na te słowa moje serce wróciło do życia.
— Co? — szepnąłem, bo musiałem usłyszeć to jeszcze raz.
— Z Molly wszystko w porządku, ale… — Jej spojrzenie złagodniało i zasnuło się smutkiem.
— Ale co? — Chciałem wiedzieć, wstając. Jej broda zadrżała
nerwowo. — Jezu, Marnie! Ale co? — warknąłem ostrzej.
— Kilka godzin temu twoja mama złożyła pannie Shakespeare
wizytę.
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Serce we mnie zamarło i poczułem niekontrolowany przypływ
wściekłości.
— Co zrobiła? — zapytałem.
Marnie odsunęła się przestraszona.
Cholera.
Cofnąłem się z zaciśniętymi pięściami.
— Co ta suka zrobiła?
— Ona… Zaatakowała ją, uderzyła… Została aresztowana,
Romeo. Molly musiała złożyć zeznania.
— Kurwa! — Obróciłem się i walnąłem pięścią w ścianę. Cienki
tynk pękł pod wpływem uderzenia. Zupełnie nie panowałem ani
nad swoim oddechem, ani nad złością. — Gdzie jest teraz Mol,
z gliniarzami?
Wzrok Marnie powędrował na moment na podłogę, a potem
znów na moją spanikowaną twarz.
— Skarbie…
— Co? — spytałem szorstko. Nie podobał mi się jej ton. Miałem
wrażenie, że pielęgniarka stara się mnie jakoś uspokoić, przygotować na złą wiadomość.
Zrobiła krok naprzód, wyciągając przed siebie ręce; chciała załagodzić sytuację.
— Skarbie… Ona…
Tracąc cierpliwość, jęknąłem i rozejrzałem się po pustej sali.
Mój wzrok padł na wąskie łóżko i siłą rzeczy przypomniałem sobie
załamaną twarz Molly, którą widziałem, gdy wychodziłem stąd dziś
wieczorem. Molly wyglądała, jakby miała dość: dość mnie, dość naszej popieprzonej sytuacji… Dość życia.
Zaraz.
Rzuciłem ostatnie niewidzące spojrzenie przez nieduże okno
i nagle do mnie dotarło…
Popatrzyłem na Marnie, która wyraźnie zmarkotniała. To wystarczyło za całą odpowiedź.
Molly mnie zostawiła. Uciekła. Uciekła, kurwa.
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— Tak mi przykro, Romeo. Postarała się, żeby nikt nie widział,
jak wychodzi. Wcześniej mówiła mi, że sobie nie radzi, więc chyba
po prostu się załamała. Sprawdziliśmy zapis z monitoringu. Wyszła
głównym wejściem i wsiadła do jakiegoś samochodu. — Marnie wpatrywała się we mnie ze współczuciem. — Miała ze sobą swoje rzeczy.
Serce stanęło mi w piersi. Nie byłem w stanie mówić, wyszedłem na korytarz i wyciągnąłem komórkę. Inne dyżurujące pielęgniarki przyglądały się mi ze współczuciem. Wybrałem numer
Molly, ale ponieważ od razu włączyła się poczta głosowa, zostawiłem wiadomość:
Molly! Gdzie jesteś, kotku? Bardzo cię przepraszam za to, co
powiedziałem, i że wyszedłem w taki sposób. Pielęgniarka właśnie mi powiedziała o mojej matce. Boże, Mol, podobno znów cię
zaatakowała! Proszę, powiedz, gdzie jesteś… Opuściłaś szpital,
nic nikomu nie mówiąc. Proszę, zadzwoń do mnie.
Pobiegłem do swojego dodge’a. Zastanawiałem się gorączkowo,
do kogo powinienem zadzwonić i gdzie powinienem szukać.
Musiałem odnaleźć moją dziewczynkę.
***

— Mol! MOLLY! — darłem się, wbiegając po schodach akademika,
ignorując krzyki i wołania dziewczyn, które mijałem na każdym
piętrze. Musiała tu być. No bo gdzie indziej by była, do cholery?
Wpadłem do jej pokoju, z miejsca powalony rozpaczą. Nie było jej.
Wszystko wyglądało jak wcześniej: pościel trochę pomięta w miejscu,
w którym się kochaliśmy przed uroczystą kolacją, notatki z zajęć
rozrzucone na wielkim biurku — i, mój Boże, na środku książka,
którą czytała, jakby to była cholerna Biblia: zagięte strony, kolorowe
karteczki pełne jej przemyśleń, akapity podkreślone wiersz za wierszem… Do tego to małe, bezcenne polaroidowe zdjęcie w roli zakładki.
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Ten widok dobił mnie jak nic innego. Mimo obietnic nie zapewniłem jej bezpieczeństwa. Zawiodłem ją.
Walcząc z obezwładniającą rozpaczą, siadłem zgarbiony na łóżku i wbiłem spojrzenie w srebrny księżyc prześwitujący przez białe
firanki; w tym dużym, pustym pokoju wypowiedziałem na głos
swoje myśli:
— Gdzie ty się, kurwa, podziałaś, kotku?
Mój wzrok przykuły dwa zdjęcia na jej stoliku nocnym. Jedyne
zdjęcia przy łóżku, a wręcz w całym pokoju. Na jednym byliśmy we
dwoje i całowaliśmy się przed jakimś meczem; ona, ubrana w moją
drużynową bluzę, obejmowała mnie nogami w pasie i trzymała mnie
za szyję, uśmiechając się radośnie przy moich ustach. Na drugim
widniała Mol jako dziecko, ze swoją babcią w Anglii. Nie mogłem
powstrzymać uśmiechu, gdy wziąłem do ręki fotografię przedstawiającą małą dziewczynkę, która miała za dużo włosów i piegów,
a do tego największe okulary, jakie w życiu widziałem. Ale mój
uśmiech szybko ustąpił miejsca ogromnemu cierpieniu. Nie ma jej.
Złamała, kurwa, daną mi obietnicę i mnie zostawiła. Żadna dziewczyna, żadna osoba, która należała do mnie, nie odchodziła. Za dużo
spotkało Mol i gdy zrobiło się naprawdę źle, po prostu uciekła.
Gładziłem kciukiem tę słodką, uśmiechniętą, pięcioletnią buzię,
a po policzku spłynęła mi łza i rozprysnęła się na szkle. Nie wiedziałem, co zrobić bez Mol; stała się całym moim światem. Z trudem wracałem myślami do czasów, kiedy nie było jej u mojego boku,
kochającej mnie i dającej mi to, czego potrzebowałem. Jezu, było tak
od dnia, w którym dosłownie wpadła w moje życie, olała trudności
i skradła moje martwe serce.
Drzwi do pokoju uchyliły się i do ciemnego pomieszczenia weszła
cicho Ally, moja kuzynka i jedna z najlepszych przyjaciółek Molly.
— Cześć, Rome — przywitała się łagodnym, ostrożnym głosem.
Nie popatrzyłem na nią — nie byłem w stanie — a ona w końcu
usiadła bez słowa obok mnie.
Wciąż wpatrywałem się w zdjęcie, gdy Ally wyciągnęła mi je z rąk.
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— Bez dwóch zdań jest jedyna w swoim rodzaju, prawda? —
stwierdziła ze smutnym uśmiechem.
Wypuściłem z napięciem powietrze z płuc i pokiwałem głową,
z gulą dławiącą mi gardło odbierając jej ramkę.
Ally westchnęła i złapała mnie mocno za rękę.
— Uciekła?
Moje milczenie było odpowiedzią na jej pytanie. Głowa opadła
mi z przygnębienia.
— Co ja, kurwa, bez niej zrobię, Al?
— Ona wróci. Jestem tego pewna. To wszystko po prostu ją przerosło. Cholera, założę się, że nigdy nie sądziła, iż ludzie pokroju twoich rodziców w ogóle istnieją, a tym bardziej, że mogłaby się znaleźć na ich celowniku. Większość ludzi nie wierzy, że ktokolwiek
jest zdolny do takiego okrucieństwa. My po prostu wiemy, jaka jest
prawda, to wszystko.
— Nie dam sobie bez niej rady. Nie jestem, kurwa, w stanie żyć,
nie mając jej przy sobie. — W końcu popatrzyłem na Ally, której
brązowe oczy przyglądały się mi bezradnie. — Lubię to, jaki przy
niej jestem, kim jestem dzięki niej. Nienawidziłem gościa, którym
wcześniej byłem.
— Ona wróci — powtórzyła Ally, tym razem bardzo stanowczo.
Ja nie byłem tego taki pewny.
— Nie mogę przestać myśleć o dniu, w którym się poznaliśmy.
Odtwarzam go w kółko w myślach.
Ally roześmiała się i oparła się głową o moje ramię.
— Ja też go pamiętam.
— Zawsze miała coś w sobie, wiesz? Coś, czego chciałem, czego potrzebowałem. Nawet wtedy. Wiedziałem, że mnie zrozumie, jeśli tylko
jej na to pozwolę. Widziałem w niej coś wyjątkowego, a ona we mnie.
— W takim razie nie zapominaj o tym, bo Molls na pewno też
to czuła, nadal czuje. Jest po prostu w żałobie. Pomyśl o tym, jak
dużo razem przeszliście. Po tym wszystkim nie zostawi cię na zawsze.
Jesteście sobie przeznaczeni.
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Kładąc się na niepościelonym łóżku i wpatrując się w sufit, pozwoliłem, żeby tłumiony wewnątrz gniew wydostał się na zewnątrz
i warknąłem głośno:
— Kurwa!
Moje dłonie zacisnęły się, roztrzaskując szkło z ramki, ale zignorowałem przeszywający ból dłoni, zbyt zajęty oczyszczaniem ślicznej
buzi pięcioletniej Molly, wysmarowanej teraz moją krwią.
— Jezu, Shakespeare — wychrypiałem, zahipnotyzowany jej
karmelowymi oczami. — Gdzie ty, do cholery, zniknęłaś?
— Rome? — odezwała się cicho Ally.
— Co?
— Znów przepełnia cię złość. — Zamilkła na długą chwilę. — Nie
chcę, żebyś znów taki był. W ostatnim czasie było z tobą dużo lepiej.
Nabrałem z bólem i drżeniem powietrza i powiedziałem:
— Dzięki niej. Było ze mną lepiej dzięki niej.
— W takim razie opowiedz mi o tym. Opowiedz mi o tym, jak
się w sobie zakochaliście. Trochę wiem, ale nie znam całej historii.
Porozmawiaj ze mną.
Usiadłem powoli i popatrzyłem mojej zmartwionej kuzynce w oczy.
— Nie wiem, czy potrafię, Al. Wszystko jest jeszcze takie świeże.
Ally pogładziła mnie kojąco po plecach.
— Dobrze ci to zrobi. Musisz pamiętać, dlaczego się zmieniłeś,
co sprawiło, że zostaliście parą. Dobrze jest mówić. Nie mogę dopuścić do tego, żebyś znów stał się Rome’em sprzed Molls. To wyglądało tak, jakbyś przez całe życie był odrętwiały, nigdy nikogo do
siebie nie dopuszczał, a Molly wreszcie cię obudziła.
Czując palenie w piersi, zerknąłem na balkon — nasz balkon —
a moje oczy zamgliły się pod naporem wspomnień.
— To… To chyba zaczęło się wiele miesięcy temu. Pamiętam
wszystko tak dokładnie. To był dzień jak każdy inny…
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