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Rozdzia  4.

Austin

— A wtedy laska normalnie ukl kn a i rozpi a mi rozporek…
— Na lito  bosk , Reece, zamknij si  wreszcie! — Rome rzuci

podnoszon  sztang  i spiorunowa  wzrokiem Reece’a, pierwszo-
roczniaka i rezerwowego rozgrywaj cego, który chodzi  za nami jak
cholerny szczeniak.

— No co? Przecie  masz do wyboru mnóstwo cipeczek, Miotacz.
Niektórzy z nas musz  si  po prostu zadowoli  resztkami po tobie.
To by a ta ruda, z któr  si  bzyka e  kilka miesi cy temu. Ta sek-
sowna z du ym cycem. — Uniós  d onie i zatoczy  nimi charakte-
rystyczne kr gi przed sob .

Pokr ci em g ow . Rome by  gotowy urwa  mu eb.
— Reece, stary, id  i przynie  nam dwa gatorade — poleci em.
Pierwszoroczniak o wygl dzie surfera pokr ci  g ow  i wyszed

pospiesznie do sali rekreacyjnej.
Rome podszed  do mnie z zaci ni tymi pi ciami.
— Zamorduj  tego cholernego dzieciaka jeszcze przed ko cem

roku — stwierdzi  ostro.
— Jest po prostu m ody. Ty te  kiedy  taki by e .
Rome spojrza  na mnie z w ciek o ci , a ja si  roze mia em.
— Nigdy nie by em a  tak zdesperowany — warkn . — No bo,

kurwa, eby czeka  na och apy?
Wsta em i poklepa em go po plecach.

Poleć książkęKup książkę
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— Nigdy nie musia e  by  taki jak on. Laski zawsze na ciebie
lecia y, ju  od ma ego. Na pewno w tym roku dostaniesz si  do ligi
i o enisz si  z jak  cholern  supermodelk .

Na jego twarzy pojawi  si  dziwny wyraz, ale zignorowa em to.
Cokolwiek go dr czy o, to by  jego problem.

Moja komórka da a mu chwilowe wytchnienie, bo zacz a wi-
browa  w kieszeni moich spodenek treningowych. Wyci gn em j
i przeczyta em na wy wietlaczu:

Axel: Jestem na kampusie. Przy Denny Chimes.
Mam spraw . Jeste  w pobli u?

Serce we mnie zamar o.
To nie mo e by  prawda. To nie on handluje. Nie zrobi by mi

tego. Nie Axel. Lepiej, eby ten skurwiel mi tego nie robi .
— Musz  lecie  — oznajmi em Rome’owi i przewiesi em sobie

r cznik przez rami .
— Chcesz, ebym z tob  poszed ? — zapyta  smutno Rome.
Zatrzyma em si  w pó  kroku i nie ogl daj c si  za siebie, po-

kr ci em przecz co g ow .
— Nie, stary, nie ma potrzeby.
D o  Rome’a z apa a mnie za rami , a ja westchn em sfrustro-

wany i obejrza em si  za siebie. Przyjaciel wpatrywa  si  we mnie
z niepokojem.

— Carillo, nie d wigaj tego sam. Masz moje wsparcie. Axel nie
spieprzy ci ycia w Tide. Nie pozwol  na to. Nie pozwol , eby to
sta o si  tobie. Nie teraz, gdy zaszed e  ju  tak daleko.

Pog adzi em si  po g owie, wyswobodzi em r k  i cofn em si .
— Nie trzeba, Rome. Zajm  si  tym.
Zanim mia  szans  zaprotestowa , wybieg em za drzwi na ciep e

wieczorne powietrze. Rozejrza em si  dooko a i pobieg em szybko
na po udniow  cz  dziedzi ca. Cholera, niemal lecia em, bo mu-
sia em powstrzyma  brata przed handlowaniem na terenie uczelni.
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Po nieca ych dwóch minutach zobaczy em ruch za Denny Chi-
mes, du  wie  na dziedzi cu os oni t  cieniem rzucanym przez
drzewa. Obok mnie czmychn  jaki  ch opak z objawami g odu
narkotykowego, który wpycha  do krótkich bojówek ma , bia  pa-
czuszk . Bieg em z pochylon  g ow , eby mnie nie rozpozna , ale
widzia em, co w a nie kupi .

Koks.
Pieprzon  kokain .
Koks na kampusie… Kurwa! Trener mia  racj .
— Austin, tu jeste , stary. Ju  my la em, e nie przyjdziesz.
Skoczy em naprzód, gotowy rozerwa  mojego starszego brata na

strz py, gdy nagle zobaczy em wy aniaj c  si  z cienia posta .
Zamar em.
Nie.
Nie… nie… nie… nie, nie, nie, nie, nie, nie!
Levi.
— Cze , Austin! — powiedzia  i pomacha  do mnie, a mnie

wszystko przewróci o si  w o dku do tego stopnia, e zrobi o mi
si  niedobrze.

Mój m odszy brat podszed  do mnie. Jego d insy i T-shirt by y za
du e jak na jego nastoletnie cia o, a wszystkie kieszenie by y wypcha-
ne idealnie odmierzonymi porcjami koksu. Mia  ja niejsz  karnacj
ni  ja i Axel, który szczerze mówi c, móg  uchodzi  za mojego bli -
niaka. Levi by  naszym najm odszym bratem… Tym niewinnym.
Tym, który mia  ci gle jeszcze szans  pozosta  po stronie prawa.

Oczywi cie wiedzia em, e pracowa  dla gangu. Za dzieciaka
wszyscy to robili my, ale do tej pory zajmowa  si  takimi rzeczami
jak stanie na czatach na ty ach osiedla przyczep albo liczenie pie-
ni dzy czy zbieranie paczuszek, aden jednak gnój nie wspomina
mi, e Levi sam zacz  sprzedawa .

Skin em g ow  na powitanie, a potem przyci gn em go do
piersi i spojrza em Axelowi w oczy ponad jego ramieniem. Mojemu
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bratu zrzed a mina i odwróci  g ow . Wiedzia , e jestem w ciek y,
ale znaj c go, mia  to w dupie.

— Dobrze mi dzi  posz o, braciszku. Uda o mi si  zebra  prawie
ca  sum  na leczenie mamy — oznajmi  Levi z dum  w g osie,
odsuwaj c si  ode mnie, eby na mnie spojrze .

Zamkn em oczy i wzi em d ugi, g boki wdech.
— Austin? — zapyta  Levi, a ja poczu em na sobie jego wzrok.

— Wszystko w porz dku?
Otworzy em oczy i przytuli em go mocno, api c go za o dwa

rozmiary za du  koszulk .
— Kiedy zacz e  sprzedawa  dla gangu? — sykn em, a Levi

prze kn  g o no lin . Z twarzy odp yn a mu ca a krew.
Szare oczy Leviego zwróci y si  ku Axelowi, który szed  w stron

kolejnej grupki ch opaków zmierzaj cych w naszym kierunku.
Cudownie. Jeszcze wi cej studentów ch tnych na dzia k  od mo-
jego pieprzonego sobowtóra… na mojej uczelni!

Poci gn em Leviego za sob  i schowa em nas za drzewem, po-
za zasi giem czyjegokolwiek wzroku. Nikt nie móg  mnie widzie
podczas transakcji ani nawet kojarzy  z dilerami, bo z miejsca
straci bym stypendium. Dziekan ju  mia  wobec mnie podejrzenia.
Cholera, przecie  od pocz tku mnie nie chcia  na swoim uniwer-
sytecie. Ust pi  tylko pod wp ywem nacisków trenera i da
Rome’a Prince’a. Nigdy nie chcia  tu ch opaka z kartotek  policyj-
n , pochodz cego z osiedla przyczep kempingowych po niew a ci-
wej stronie miasta.

Ta sytuacja by aby mu bardzo na r k .
Upewni em si , e nas nie wida , i potrz sn em za ko nierz

Levim, który wbija  wzrok w ziemi .
— Levi, kiedy, do cholery, zosta e  zwerbowany do rozprowa-

dzania koksu? — sykn em.
— Jaki  miesi c temu — przyzna  z oci ganiem.
— Miesi c — powtórzy em z niedowierzaniem.
Pieprzony miesi c, do cholery.
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Brat pokiwa  g ow , a ja chwyci em d o mi jego g ow .
— Kurwa, Levi. Dlaczego? Mówi em, eby  nigdy tego nie robi .

Wykonuj atwe zadania dla gangu, nie ma sprawy. Ale nie to! Jeste
urodzonym skrzyd owym, jak ja, ale musisz zadba  o dobre stopnie
i skupi  si  na nauce, eby dosta  si  na uniwersytet. Gang, Lev,
pierdolony gang! Gio nigdy nie pozwoli ci odej . Nie ma mowy,
eby wypu ci  nas obu!

Levi wyswobodzi  si  i opar  plecami o drzewo. Skrzy owa  przed
sob  buntowniczo r ce i zmarszczy  brwi.

— Mama czuje si  coraz gorzej, Aust. Rz dowe ubezpieczenie
ju  nie wystarcza. Je li nie chcemy, eby j  bola o, musimy za to
zap aci . Poza tym teraz potrzebuje ju  leków ca y czas. Od wielu
tygodni nie wychodzi z przyczepy. Nie jest w stanie chodzi , bo za-
raz zaczyna si  trz  i przewraca si  na pod og .

Oczy Leviego wype ni y si  zami, a mnie na ten widok stan a
gula w gardle. Dzieciak mia  czterna cie lat. Czterna cie, kurwa.
Nie powinien martwi  si  o takie rzeczy jak p acenie rachunków
za opiek  medyczn , sprzedawanie narkotyków czy zajmowanie
si  mam .

— A dlaczego nikt mi o tym nie powiedzia ? — zapyta em przez
zaci ni te z by. Od si y nacisku a  bola a mnie szcz ka.

Levi spu ci  g ow .
— Mama nie chcia a, eby  si  dowiedzia . Powiedzia a, e masz

wystarczaj co du o na g owie. A ja wiedzia em, e nie b dziesz za-
dowolony, e do czy em do Heightersów.

Na te s owa poczu em si  jeszcze bardziej do dupy.
— S uchaj, Aust, sk d  musimy bra  fors . Axel nie jest ju

w stanie zarobi  wystarczaj co du o w pojedynk , nie teraz, gdy
trwa wojna terytorialna z Kingsami. Wiecznie go nie ma, bo stara
si  zebra  wi cej kasy. Ty jeste  tutaj i starasz si  dosta  do ligi
zawodowej… Zostaj  tylko ja. Musia em wzi  si  do roboty, zaj
interesami, sta  si  panem domu. Nic mi nie jest. Bracia z gangu
si  mn  opiekuj , zw aszcza Gio. To moja famiglia, moi bracia.
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Chryste, jego s owa ci y mnie do ywego. Pieprzony Gio nie
troszczy  si  o nikogo poza samym sob .

Doskoczy em do Leviego i przycisn em go do szorstkiej kory.
— To nie jest twoja famiglia, Lev. Kiedy zgarn  ci  gliny, oni

nie kiwn  nawet palcem. Twoja famiglia to ja. To ja jestem twoim
cholernym bratem! Krwi  z krwi! Io sono il tuo sangue!

Levi wytrzeszczy  oczy, s ysz c, jak bardzo jestem wkurzony,
a ja pog adzi em si  po g owie i próbowa em oddycha  powoli.

— Pos uchaj, to nie twój obowi zek, Levi. Jeste  jeszcze dziec-
kiem. Jeste  oczkiem w g owie mamy, na lito  bosk ! Mama ju
wie, e ja i Axe spieprzyli my spraw . Spraw, eby by a z ciebie
dumna! Kurwa! Niech dzi ki tobie b dzie dumna cho  z jednego
z nas, zanim b dzie za pó no, b agam!

Zapanowa a cisza, a  w ko cu Levi szepn :
— Ona umiera, Austin. Ju  nie b d  niczyim ulubie cem. Nikt

nie b dzie ze mnie dumny. Musz  dopilnowa , eby jej ostatnie
dni nie up yn y w bólu. Nie znios  d u ej tego, jak krzyczy z bólu.
Ty tam nie mieszkasz. Axela nigdy nie ma. To mnie dobija…

Chcia em go obj , gdy cisz  przeszy  dono ny g os Axela.
— Kurwa, stary, lepiej si  st d zmywaj, je li wiesz, co dla ciebie

dobre!
— Cholera! — rzuci em, bo zauwa y em policyjnego forda, który

robi  objazd i w a nie skr ci  w nasz  stron . W ci gu kilku ostat-
nich tygodni dziekan powi kszy  zast py policji uniwersyteckiej.

Wychyli em g ow  zza drzewa i zobaczy em, e Axel przyciska
do wie y jak  studentk .

Cholera, cholera, cholera!
wiat a radiowozu zbli a y si  i musia em wydosta  st d jako

mojego durnowatego brata. Leviego te . Ostatnie, czego mu by o
trzeba, to kartoteka i odsiadka w poprawczaku.

Odwróci em si  do Leviego i powiedzia em:
— Le . Biegnij do samochodu. Ja przyprowadz  Axe’a.
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Otworzy  usta, eby zaprotestowa , ale widz c, e nie zamie-
rzam z nim dyskutowa , pobieg  przez dziedziniec.

Odetchn em g boko, wybieg em zza drzewa i skierowa em si
prosto do Axela. Wci  przyciska  dziewczyn  do ceglanej wie y.

— Nic nie widzia a , rozumiesz? Nikomu nie wspomnisz ani
s owem o tym, co dzi  zobaczy a . S yszysz mnie, dziwko? Masz
trzyma  g b  na k ódk ! — powiedzia  przez zaci ni te z by.

— T-t-ak… Obiecuj … Prosz … Po prostu pozwól mi odej …
B agam. — G os dziewczyny by  s aby i dr a  w ewidentnym prze-
ra eniu.

Musia em powstrzyma  Axela, zanim posunie si  za daleko. Do
diab a, nie pozwol , eby do listy swoich wykrocze  do o y  napa .

Podszed em do niego od ty u, z apa em go za r ce i odci gn em.
— Zostaw j , Axe — nakaza em, podczas gdy on zatoczy  si

do ty u.
Znad ramienia Axela spojrza a na mnie para wielkich, zielo-

nych oczu, a ja znieruchomia em.
Do diab a. To by a ta cheerleaderka. Ta, z któr  rozmawia em

po meczu.
Spojrza em w niebo. Kto  tam na górze naprawd  mnie, kurwa,

nienawidzi .
Axel przyskoczy  do mnie.
— Ta suka za du o widzia a. Musi wiedzie , e nie wolno jej

gada . Musz  si  tym zaj  natychmiast! Nie mog  sobie pozwoli
na adne niedoci gni cia — sykn . Sta  z zaci ni tymi pi ciami,
podczas gdy drobne cia o cheerleaderki zdawa o si  jeszcze bar-
dziej wciska  w mur. Jej oczy patrzy y wsz dzie, tylko nie na nas.
Dziewczyna p aka a, na lito  bosk ! Czarny makija  rozmaza  si
ca kowicie na jej bladej twarzy.

— Ona nic nie powie. — Popatrzy em na dziewczyn . — Praw-
da? — niemal warkn em. Laska by a sparali owana ze strachu. —
Powiedz mu, kurwa!

Do jej oczu nap yn o jeszcze wi cej ez i zacz a kr ci  g ow .
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— N-n-nie powiem.
Odwróci em Axela do siebie i poinformowa em go:
— Gliny ju  prawie tu s . Musisz si  zmywa . Dopilnuj , eby

nie pu ci a pary z g by.
Axel splun  pod jej stopy i przecisn  si  obok mnie, ale zanim

to zrobi , z apa em go znów za r k  i szepn em mu do ucha:
— Mamy do pogadania. Spieprzy e  spraw , braciszku. Levi zo-

sta  dilerem, przynosisz to wszystko na moj  uczelni , co za syf!
Nie pozwol  na to.

Kwituj c moj  gro b  parskni ciem, Axel wyrwa  si  z mojego
u cisku i zacz  si  oddala  w kierunku parkingu. Odprowadzi em
go wzrokiem i poczu em, e w osy je  mi si  na karku. Mia em z e
przeczucia. Jakby nad moimi bra mi wisia o jakie  pierdolone fa-
tum. By o jasne, e Axel coraz bardziej wsi ka w struktury gangu,
e pnie si  do góry, e zacie nia wi zy z Gio, mo na si  te  by o

domy li , e ci gn  za sob  Leviego.
Prosto do piek a.
Moj  uwag  przyku o szuranie za moimi plecami.
Cholera. Ta laska. Prawie o niej zapomnia em.
Gdy zacz em si  odwraca , zauwa y em, e si  odsuwa i pró-

buje uciec. Ale gdy zobaczy a moje spojrzenie, zamar a jak choler-
na sarna przed wiat ami nadje d aj cego samochodu. Musia em
szybko rozwi za  ten problem, chroni  swoj  rodzin . Bez wzgl du
na koszty.

— Co, kurwa, widzia a ? — warkn em szorstkim g osem.
— N-nic, nic nie widzia am… — szepn a; jej wielkie oczy zaj-

mowa y niemal ca  powierzchni  drobnej twarzy. Musia a mie
nie wi cej ni  metr pi dziesi t.

— K amiesz — oznajmi em zimno.
— Nie… naprawd … — odpowiedzia a cicho.
Widzia em, jak na jej szczup ej szyi pulsuje y a.
Co ona tak w a ciwie robi a sama na dziedzi cu o tej porze?

Jedyny powód, dla którego by em tak pó no na si owni, by  taki, e
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razem z Rome’em zawsze robili my sobie dodatkowy trening, wi-
czyli my du o wi cej ni  ktokolwiek inny.

Przycisn em si  do niej ca ym cia em i us ysza em, jak wci ga
z sykiem powietrze.

— Widzia a  mojego brata. Co robi ? I lepiej, kurwa, nie k am.
Oczywi cie wiedzia em, e rozumia a, o co chodzi o, ale musia-

em j  tak bardzo nastraszy , eby nie pisn a ani s owa nawet swoim
najbli szym przyjació kom. Musia em dopilnowa , e nie pu ci pary
z g by. e nie b dzie rozpuszcza  plotek na kampusie.

Zgarbi a si , po czym pozna em, e nie b dzie si  stawia .
— Narkotyki. Wydaje mi si , e sprzedawa  narkotyki. — Wes-

tchn a z rezygnacj . — Nie. Wiem, e sprzedawa  narkotyki.
Zrobi em wdech przez nos i odchyli em g ow .
Zajebi cie.
Mog em si  po egna  ze stypendium.
— Nikomu nie powiem, przysi gam… Tylko… tylko pozwól mi

odej , b agam — poprosi a, a jej delikatny g os za ama  si  ze strachu.
Zmierzy em j  wzrokiem: czarne ubrania, cholernie chuda. A do

tego by a w pierwszym sk adzie zespo u cheerleaderskiego. B dzie-
my si  widywa  na ka dym meczu, przez ca y, kurwa, sezon. Na w a-
snym boisku oraz na wyje dzie.

— Carillo, prosz , pu  mnie.
Przycisn em j  mocniej do muru i pochyli em si , przysuwaj c

usta do jej ucha.
— Zapomnisz o tym, co dzi  widzia a . Je li tak zrobisz, wszyst-

ko b dzie dobrze, adnych konsekwencji. Ale je li pi niesz komu
cho  s owo — komukolwiek — to nie b dziesz mia a powodów do
zadowolenia, bo przydarzy ci si  co  bardzo z ego. Nie masz poj -
cia, z kim zadzierasz. Z lud mi, którzy zrobi  wszystko, eby ci
uciszy . I naprawd  mam tu na my li wszystko.

Poci gn a nosem i pokiwa a potulnie g ow , bo moja gro ba
w pe ni do niej dotar a. Cofn em si , skrzy owa em przed sob
r ce i kiwn em brod .
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— Id . Znikaj st d.
Sekund  pó niej cheerleaderka rzuci a si  sprintem przez dzie-

dziniec, nogi nios y j  po suchej trawie. Czu em si  jak najwi kszy
gnój wiata. Dziewczyna by a przera ona.

Cholerna szkoda, e oberwa a rykoszetem.
Ponad tysi c dni.
Ponad tysi c dni, odk d opu ci em gang, zacz em nowe ycie na

uniwersytecie i zostawi em za sob  ca y ten syf zwi zany z dilerk .
I po tym ponad tysi cu dni wszystko wróci o do mnie i kopn o

mnie w ty ek.
Zdenerwowany pomasowa em sobie czo o i opar em si  znów

plecami o wie  Denny Chimes. Axel b dzie w ciek y, e dziewczy-
na widzia a, jak handluje koksem, a on nie jest osob , która atwo
zapomina takie rzeczy. Nie zostawia wiadków, dopóki nie zyska
pewno ci, e nic nie powiedz . Heightersi nie toleruj  donosicieli
— rozkaz Gio.

Zauwa y em reflektory radiowozu i patrzy em, jak zatrzymuje si
niezbyt daleko od miejsca, w którym sta em. Zamar em i wstrzy-
ma em oddech.

Gdy mia em w a nie si  zmy , z samochodu wysiad  gliniarz
i znikn  za rogiem. Chwil  pó niej pojawi  si  znowu, prowadz c
do wozu dziewczyn … T  sam  chud  lask , która mog a nas
wszystkich pogr y .

Kurwa!
Zobaczy em, e radiowóz rusza, i zacz em za nim biec, trzy-

maj c si  zaciemnionej cz ci chodnika.
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