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Prolog
Zander

Krew.
Jest tyle krwi. Pokrywa moje rÚce. PrzesiÈka przez spodenki
od piĝamy z rysunkiem Scooby-Doo. Te z dziurÈ na kolanie, które
dostaïem od tamtej miïej pani z Armii Zbawienia w Ămiesznych
okularach.
atwiej jest myĂleÊ o niej. SkupiÊ siÚ na niej zamiast na krwi.
Jest wszÚdzie. Nie przestaje siÚ wydostawaÊ. Rozprzestrzenia siÚ.
Nie chce siÚ zatrzymaÊ.
Nie potrafiÚ jej zatamowaÊ.
Kurz tañczy w powietrzu. Drobiny pyïu unoszÈ siÚ w promieniach
Ăwiatïa, które wpadajÈ do pokoju hotelowego przez szczelinÚ w roletach. Mam rozmyty obraz przed oczami i zmÚczony umysï.
I jestem na rauszu. To zamroczenie alkoholowe jest lepsze niĝ
sny, które nie przestajÈ mnie drÚczyÊ. Sny, które tak naprawdÚ nie
sÈ juĝ snami. Pojawiïy siÚ w chwili, gdy otworzyïem tamto pudeïko
kilka tygodni temu i wyjÈïem z niego kawaïek papieru, który zachwiaï
moim Ăwiatem.
UnoszÚ do ust butelkÚ Jamesona. PociÈgam ïyk, ale nie czujÚ
ognia. Jedynie chwilowe ciepïo. To jednak wystarczy, by stÚpiÊ
umysï. By zatrzeÊ sny.
By odsunÈÊ od siebie prawdÚ.
Plastry. SÈ wszÚdzie. Pudeïko jest juĝ prawie puste — biaïe
kawaïki, które odrywam, przyklejajÈ mi siÚ do rÈk. Ale nie pomagajÈ. Krew wciÈĝ cieknie. Nie chce siÚ zatrzymaÊ.
Nie potrafiÚ jej zatamowaÊ.
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Down Shift. Bez hamulców
Kolejny ïyk. I jeszcze jeden.
Jestem taki zmÚczony i mam juĝ tego dosyÊ. Mam dosyÊ zastanawiania siÚ nad tym, czy moi przybrani rodzice wiedzieli. OczywiĂcie, ĝe wiedzieli. Dlaczego mnie okïamywali? Czyĝ nie miaïem prawa
wiedzieÊ, co zawieraï tamten dokument? ¿eby siÚ z tym pogodziÊ?
ZmierzyÊ?
Kurwa, tak. Kurwa, nie. Sam juĝ nie wiem.
Kolejny ïyk. A potem duĝy haust.
Noĝyczki. Bïysk metalu leĝÈcego obok niej. Ciemna czerwieñ
przecieka mi przez palce, gdy próbujÚ zamknÈÊ jej rany dïoñmi.
Pomóc jej. UratowaÊ jÈ. ZatamowaÊ. Krew.
Ogarnia mnie strach. Woïam przeraĝony. CzujÚ bezradnoĂÊ.
Skoro pamiÚtam to wszystko, dlaczego nie pamiÚtam, czy zrobiïem to, czy nie. To musiaïem byÊ ja. Tak byïo napisane w raporcie.
Dlaczego mieliby kïamaÊ?
Ale zaraz. Pojawia siÚ Ăwiatïo sïoneczne. WidzÚ tañczÈcy kurz.
Kiedy to siÚ staïo?
UnoszÚ butelkÚ. Jest juĝ pusta. WydajÚ z siebie zrezygnowane
westchnienie i osuwam siÚ z powrotem na fotel. Teraz juĝ nie potrafiÚ zapomnieÊ. Kurwa.
Zrywam siÚ na odgïos walenia do drzwi. Powinienem byï siÚ tego
spodziewaÊ. Wiem, ĝe znowu zawaliïem. Ale czy to ma jakiekolwiek
znaczenie w obliczu tego wszystkiego?
Wiem kto to, zanim jeszcze siÚ odzywa. W jakiĂ sposób wiedziaïem, ĝe mnie znajdzie. Tak samo wiem, ĝe bÚdzie wkurwiony,
nawet zanim sïyszÚ jego gïos.
Mam to gdzieĂ.
— Zander! — up. up. up. Odgïos walenia piÚĂciÈ w drzwi
rozbrzmiewa mi w gïowie niczym piorun.
— Otwieraj! — up. up. up. — Otwórz te cholerne drzwi! —
Kiedy je otwieram, Ăwiatïo w korytarzu jak bïyskawica oĂlepia moje
oczy, które zdÈĝyïy przywyknÈÊ do mroku. PróbujÚ bezskutecznie
osïoniÊ je przed raĝÈcym Ăwiatïem, zanim on blokuje je swoim ciaïem.
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Colton.
Mój mentor. Mój szef. KtoĂ, kto zna mnie najlepiej.
Mój tata. No cóĝ, przybrany tata, ale czy to ma znaczenie?
Wpatrujemy siÚ w siebie. Jego zielone oczy przepeïnione sÈ troskÈ i obrzydzeniem, gdy spoglÈda na mnie i widzi pomiÚtÈ odzieĝ,
tÚ samÈ, którÈ miaïem na sobie zeszïego wieczoru, i ostentacyjnie
pociÈga nosem, dajÈc mi do zrozumienia, ĝe czuje odór alkoholu,
który najprawdopodobniej wydostaje siÚ przez pory mojej skóry.
Tak. To ma znaczenie.
Kïamstwa zawsze majÈ znaczenie. Zwïaszcza gdy okïamujÈ ciÚ
ludzie, którzy w twoim przekonaniu kochajÈ ciÚ.
— Nie zapomniaïeĂ o czymĂ? — pyta z gniewem w gïosie, ale
jestem na tyle nawalony, ĝe bez zastanowienia rzucam mu przemÈdrzaïÈ odpowiedě.
— Nie, o ile mi wiadomo. — Popycham drzwi i zamykam mu je
przed oczami.
JeĂli walenie piÚĂciÈ w drzwi byïo gïoĂne, odgïos drzwi uderzajÈcych o ĂcianÚ, gdy popycha je z powrotem, jest ogïuszajÈcy. W peïni
zasïugujÚ na jego gniew, lecz w tym alkoholowym zamroczeniu nie
znajdujÚ powodu, dla którego miaïbym siÚ tym, kurwa, przejÈÊ.
WïÈcza Ăwiatïo i trÈca mnie ramieniem, przepychajÈc siÚ do
Ărodka. PowstrzymujÚ siÚ z caïych siï, ĝeby siÚ teraz na nim nie
wyïadowaÊ. Nie uĝyÊ piÚĂci i nie daÊ upustu uczuciu gniewu, niedowierzaniu, cierpieniu i temu wszystkiemu, co w sobie tïumiÚ.
Caïe to gówno, któremu sam jestem winny, ale za które wolaïbym obwiniÊ jego, mojÈ przybranÈ mamÚ i caïy ten cholerny Ăwiat.
Te myĂli wprawiajÈ mnie w osïupienie. PotrzÈsam gïowÈ, próbujÈc zrozumieÊ, jak mogïem chcieÊ podnieĂÊ rÚkÚ na czïowieka,
który mi pomógï, daï mi wszystko. A jednak przed oczami znowu
przelatujÈ mi obrazy: krew, plastry, noĝyczki.
Moja mama.
Prawda, którÈ skrywaïa przede mnÈ moja ĂwiadomoĂÊ.
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I najwyraěniej on teĝ. DrĝÈc i zaciskajÈc piÚĂci, zmuszam siÚ, by
pozostaÊ nieruchomo i powstrzymaÊ gniew, który od kilku ostatnich
tygodni pïynie w moich ĝyïach jak rzeka.
— Wiesz, czego nie potrafiÚ zrozumieÊ? — pyta nonszalancko,
gdy podnosi pustÈ butelkÚ po Jamesonie i rzuca jÈ na nietkniÚte
posïanie ïóĝka, wydajÈc z siebie krótki chichot. Po chwili wzdycha
— Dlaczego?
Cóĝ za tendencyjne pytanie. Nie jestem pewien, czy mam ochotÚ
na nie odpowiedzieÊ, chociaĝ Ăwierzbi mnie jÚzyk.
Tyle tylko, ĝe nie wiem, czy w tym momencie potrafiïbym zmierzyÊ siÚ z konsekwencjami, wiÚc nie odpowiadam. Pytanie unosi
siÚ w zatÚchïym powietrzu pokoju hotelowego. Jego milczenie, gdy
lustruje wzrokiem wnÚtrze, zaczyna mnie przytïaczaÊ. Po kilku sekundach spoglÈda na mnie i wzrokiem ponawia pytanie. Ja jednak
wolÚ zachowaÊ siÚ jak dupek. To o wiele ïatwiejsze niĝ gïoĂne przyznanie siÚ do czegoĂ, w co sam nie chcÚ uwierzyÊ.
— Co: dlaczego? — odpowiadam wreszcie z sarkazmem w gïosie i tonem wyraĝajÈcym myĂl: nie twoja, kurwa, sprawa.
— To nie jest ĝart, synu — mówi z uniesionymi brwiami.
Ponownie potrzÈsa gïowÈ, a na jego twarzy widaÊ obrzydzenie.
Jeszcze wiÚcej gówna, z którym nie chcÚ siÚ mierzyÊ. Mam mnóstwo
pytañ, które jÈtrzÈ siÚ we mnie niczym zakaĝona rana. ZĝerajÈ mnie
i nie potrafiÚ ich odeprzeÊ.
— Nie. WyglÈda na to, ĝe obecnie to ja jestem jednym wielkim
ĝartem. — Raport z autopsji miga mi przed oczami. Podsyca mój ogieñ.
Mruĝy oczy, próbujÈc zrozumieÊ, skÈd bierze siÚ moja wrogoĂÊ.
— A ĝebyĂ wiedziaï, do cholery — mówi. I po raz pierwszy zauwaĝam, ĝe ma na sobie swojÈ szczÚĂliwÈ koszulkÚ i spodenki treningowe. Jego przesÈdny, dziwaczny strój, który zakïada pod kombinezon ognioodporny.
Wtedy dociera do mnie, ĝe totalnie zawaliïem. Mam nagïy przebïysk myĂli. Jest dzieñ. Powinienem gdzieĂ byÊ. RobiÊ coĂ innego,
niĝ zatapiaÊ siÚ w butelce.
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— Aa… a czy nie zapomniaïeĂ o zaplanowanych jazdach dziĂ rano?
O testach zespoïowych przed koñcowymi poprawkami? A moĝe w ogóle
zapomniaïeĂ o jutrzejszym wyĂcigu? Po ostatnim wieczorze teĝ chciaïbym zapomnieÊ, ĝe byïem w Alabamie.
Jego ostatnia uwaga odĂwieĝa mi pamiÚÊ. Przed oczami przelatujÈ
obrazy: gïoĂna muzyka, otwarty gigantyczny rachunek dla VIP-ów
w barze, hostessy wĂlizgujÈ siÚ do Ărodka i chcÈ kawaïek mnie.
Wszyscy chcÈ kawaïek mnie.
Wszyscy siÚ pchajÈ.
Trzask.
Smitty mnie powstrzymuje. Jego stalowe bicepsy zaciskajÈ siÚ na
moich ramionach i odchylajÈ je do tyïu. Ale dlaczego? Jak? Co siÚ,
do cholery, staïo? Wszystko, co pamiÚtam, to to, ĝe mnie tutaj przywlókï. Do hotelu, który na tydzieñ staï siÚ moim domem.
— Po prostu dobrze siÚ bawiÚ — odpowiadam z szyderczym
uĂmieszkiem, próbujÈc zatuszowaÊ biaïe plamy w pamiÚci. — Co ciÚ
to, kurwa, obchodzi?
Jest przy mnie w uïamku sekundy. Z przedramionami wciĂniÚtymi w mojÈ klatkÚ piersiowÈ przypiera mnie do Ăciany. Szybki jest.
Chyba nigdy przedtem nie miaïem okazji poznaÊ go od tej strony.
SpoglÈdamy na siebie nieruchomo. Ojciec z synem, mentor
z protegowanym, szef z podwïadnym, mÚĝczyzna z mÚĝczyznÈ —
i przez krótkÈ chwilÚ dostrzegam w jego oczach cierpienie, które
chcÚ zignorowaÊ.
— Co mnie to obchodzi? DLACZEGO mnie to obchodzi? —
warczy, podnoszÈc gïos z kaĝdym wypowiedzianym sïowem i przyciskajÈc mnie coraz mocniej do Ăciany. — Spóěnianie siÚ na treningi
u siebie to jedno, Zander. To, ĝe zagraïeĂ na nosie sponsorom, wystawiajÈc ich podczas kolacji, którÈ wydali na twojÈ czeĂÊ, siedzÈc
sobie w barze obok i ĂmiejÈc siÚ tak gïoĂno, ĝeby mogli ciÚ usïyszeÊ
— niewybaczalne. Niezliczone podejrzane kobiety. Jezu, Zander…
Kiedy byïem w twoim wieku, teĝ myĂlaïem tylko o dupach, ale nawet
ja miaïem jakieĂ zasady.
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Przewracam oczami, parskam. Nie dowierzam. Czy on sÈdzi, ĝe
kupiÚ tÚ ĂciemÚ, ĝe jest taki ĂwiÚty? Po tych wszystkich historiach,
które o nim sïyszaïem? Jakby siÚ nie uganiaï za laskami, kiedy byï
mïodszy.
— Uwaĝasz, ĝe to jest zabawne? — wrzeszczy, przypierajÈc mnie
jeszcze mocniej do Ăciany. — Moim zdaniem to nie jest zabawne, ĝe
opuszczasz jazdy testowe na dzieñ przed wyĂcigiem, w którym masz
szansÚ na zdobycie kolejnego mistrzostwa, olewasz to bez sïowa, zawodzisz swojÈ ekipÚ, swojÈ zaïogÚ. Okoïo setki fanów, którzy dwie
godziny temu siedzieli w namiocie dla VIP-ów, czekajÈc na swojego
idola. I wiesz co? Nie pojawiï siÚ, poniewaĝ byï zbyt zajÚty zalewaniem païy taniÈ whisky, jak jakiĂ pijak. Wobec tego powiedz mi, zïoty
chïopcze, co w tym zabawnego?
— PuĂÊ. Mnie — cedzÚ przez zÚby i chÚtnie przyjmujÚ ból w klatce piersiowej, jaki zadajÈ mi jego dïonie zaciĂniÚte na mojej koszuli.
Odsuwa siÚ i po chwili zabiera rÚce. StojÚ unieruchomiony jego
gniewnym spojrzeniem. Jest w nim rozczarowanie. Troska. I cholerna zïoĂÊ.
Gniew, który z niego emanuje, zapada mi w pamiÚÊ. PotrafiÚ go
zrozumieÊ. Ale z zupeïnie innych powodów. Co za ironia. On jest
wkurzony, poniewaĝ oczekuje wiÚcej od swojego syna, a ja jestem
wĂciekïy, bo oczekujÚ wiÚcej od swojego ojca.
— Spóěniasz siÚ, przychodzisz na tor na kacu, olewasz Rylee,
zachowujesz siÚ jak dupek w stosunku do mnie i odwracasz siÚ od
swoich braci. ZawaliïeĂ totalnie i pytasz mnie, co mnie to obchodzi?
SÈdzÚ, ĝe sam sobie powinieneĂ zadaÊ to pytanie, synu.
— To nie twoja sprawa.
— A wïaĂnie, ĝe to jest moja sprawa. Wszystko, co z tobÈ zwiÈzane,
to moja sprawa, a ty straciïeĂ nad sobÈ kontrolÚ — mówi tuĝ nade
mnÈ z urazÈ w gïosie, od której Ăciska mnie w klatce. — PosunÈïeĂ siÚ
za daleko.
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— Tak jak ty teraz, wtrÈcajÈc siÚ w moje sprawy? Wypierdalaj
— wyrzucam z siebie sïowa, nie dbajÈc o to, ĝe juĝ nie mogÚ ich
cofnÈÊ i ĝe mój gniew jest ěle zaadresowany.
Przekrzywia gïowÚ i z zaciĂniÚtymi zÚbami oraz dïoñmi zwiniÚtymi w piÚĂci robi krok w moim kierunku.
— Cierpisz, synu? Chcesz siÚ na kimĂ wyïadowaÊ za coĂ, o czym
nie chcesz rozmawiaÊ? Próbujesz zaprzepaĂciÊ swojÈ ciÚĝkÈ pracÚ
takim gównianym zachowaniem? Lepiej nie zapominaj, z kim rozmawiasz — mówi przez zaciĂniÚte zÚby. To aluzja do jego patologicznego dzieciñstwa, które sam przeĝyï, zanim zostaï zaadoptowany.
W ten sposób daje mi do zrozumienia, ĝe wie, co dzieje siÚ w mojej
gïowie. — Znam wĂciekïoĂÊ, jakÈ odczuwasz, Zander. Znam nienawiĂÊ, która wypala wnÚtrznoĂci i zamienia serce w kamieñ. Ale
to niczego nie rozwiÈzuje. Niczego. Staraïem siÚ byÊ cierpliwy. ByÊ
przy tobie, kiedy mnie potrzebowaïeĂ. Prosiïem, byĂ ze mnÈ porozmawiaï i podzieliï siÚ tym, co ciÚ gnÚbi, a ty odmówiïeĂ. ObserwujÚ
ciÚ i widzÚ, jak niweczysz wszystko to, co obecnie dobre w twoim
ĝyciu, i chcesz, ĝebym bezczynnie staï i na to pozwalaï? OszalaïeĂ?
Przestaje na chwilÚ, ĝeby zïapaÊ oddech. KipiÚ ze zïoĂci na te sïowa. I dlatego, ĝe nie potrafiÚ siÚ przemóc i zadaÊ mu kilku pytañ,
które muszÚ zadaÊ.
Poniewaĝ cierpienie zaburza zdolnoĂÊ osÈdu i zaĂlepia tak, ĝe juĝ
nie dostrzegasz prawdziwego powodu, dla którego jesteĂ wĂciekïy.
— Nie dopuszczaïem do tego wszystkiego prasy. Przekonaïem
Rylee, by siÚ nie wtrÈcaïa. Daïem ci peïnÈ swobodÚ i czekaïem, aĝ
siÚ doigrasz. I siÚ doigraïeĂ. Gratulacje. StraciïeĂ sponsoring.
Co? Cisza wokóï mnie zdaje siÚ krzyczeÊ tak gïoĂno, ĝe zagïusza
jego sïowa. Nie wierzÚ.
To jego wina. Tylko na tym potrafiÚ siÚ skupiÊ. Tak to zracjonalizowaÊ. Nie zapobiegï temu. Nie zaïatwiï. Prawdopodobnie zrobiï to celowo, bo chce mnie kontrolowaÊ. KontrolowaÊ wszystko, co
ze mnÈ zwiÈzane.
WïÈcznie z mojÈ przeszïoĂciÈ.
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Boĝe, muszÚ siÚ napiÊ. PotrzebujÚ caïej cholernej butelki, ĝeby
to wszystko od siebie odsunÈÊ. ¿eby pojÈÊ bzdet, który próbujÚ wcisnÈÊ samemu sobie, gdy gïupio jest nawet o tym pomyĂleÊ.
— Kïamiesz! — W przeciwieñstwie do niego wrzeszczÚ z wĂciekïoĂci. I mam tak namieszane w gïowie, ĝe pragnÚ bólu, przez który cierpiÚ.
— Nigdy bym ciÚ nie okïamaï, Zander — mówi. Jest spokojny,
opanowany i Ămiertelnie powaĝny. Wiem, ĝe mówiÈc to, kïamie, a jego
sïowa sÈ jak strumieñ powietrza na ĝar, jaki tli siÚ we mnie przez
ostatnich kilka tygodni.
— Gówno prawda i dobrze o tym wiesz! — krzyczÚ. Jestem kompletnie wytrÈcony z równowagi i ĂwierzbiÈ mnie rÚce, ĝeby w coĂ
uderzyÊ. Ale wiem, ĝe zdemolowanie tego hotelu nie przyniosïoby
nic dobrego. PotrzÈsam gïowÈ ze zïoĂciÈ. WĂciekïoĂÊ, którÈ mam
w sobie, bierze górÚ. — SkïamaïeĂ…
— I ty nie uwaĝasz, ĝe nad sobÈ nie panujesz? — mówi Colton
i agresywnie robi krok w moim kierunku, drwiÈc z mojego irracjonalnego stanu. — A odkÈd to choÊby sama myĂl o tym, ĝeby podnieĂÊ rÚkÚ na swojego starego, jest w porzÈdku?
Nie jesteĂ moim starym. Sïowa pojawiajÈ siÚ i ginÈ w napadzie
wĂciekïoĂci. SzokujÈ mnie. ProwokujÈ myĂli, które nigdy wczeĂniej
nie przychodziïy mi do gïowy. Mimo ĝe to stek bzdur, nie chcÈ odejĂÊ.
PodsycajÈ mój gniew i wypaczajÈ sïowa.
— Caïkowicie nad sobÈ panujÚ — mówiÚ z zaciĂniÚtymi zÚbami.
Gniew. WrogoĂÊ. Frustracja. TargajÈ mnÈ jak rollercoaster. ZacierajÈ
prawdÚ i powodujÈ jeszcze wiÚkszy zamÚt.
— Caïkowicie nad sobÈ panujesz? — pyta, potrzÈsajÈc z niedowierzaniem gïowÈ, po czym siÚga po telefon. Ogarnia mnie uczucie dezorientacji i lÚku jednoczeĂnie. CzujÚ, ĝe nie jest dobrze, ale
za cholerÚ nie potrafiÚ rozgryěÊ, co chce mi pokazaÊ, kiedy koñczy
przeglÈdaÊ zdjÚcia w telefonie.
— Powiedzmy, ĝe masz wobec Smitty’ego ogromny dïug
wdziÚcznoĂci, bo ja skoñczyïem z pïaceniem za twoje wybryki, Zee.
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To jedyne zdjÚcie zrobione zeszïego wieczoru. Na twoje szczÚĂcie
pomieszczenie dla VIP-ów byïo juĝ puste, zanim to siÚ staïo. Smitty
tak siÚ o ciebie martwiï, ĝe zostaï i pilnowaï, ĝebyĂ nie wpadï w kïopoty. Jedyny paparazzi, któremu udaïo siÚ wĂliznÈÊ do Ărodka, musiaï
oddaÊ aparat bramkarzowi, bo takie sÈ przepisy.
Wyraz twarzy Coltona i jego oczy wpatrzone w zdjÚcie w telefonie
wytrÈcajÈ mnie z równowagi. Przez gniew zaczyna przebijaÊ niepokój.
Przebieram nogami w oczekiwaniu na coĂ, czemu zawdziÚczam to
przemówienie.
Przed oczyma przelatujÈ mi koszmarne obrazy. Seksowna blondyna.
WywoïujÈcy erekcjÚ pocaïunek. Wkurwiony chïopak. Przypïyw testosteronu. Moje sïowa: Jestem Zander pieprzony Donavan.
Raczej nie jest dobrze.
— Skoñcz to przedstawienie i po prostu mi to pokaĝ.
— Przedstawienie? — grzmi i unoszÈc telefon, pokazuje mi
zdjÚcie. Nie chcÚ uwierzyÊ w to, co widzÚ. Chwilowa jasnoĂÊ umysïu w caïym tym zamroczeniu. Wiem, ĝe nie byïo tak, jak to wyglÈda
na zdjÚciu.
Tak jak to, ĝe twój sen o mamie teĝ odbiega od rzeczywistoĂci.
Caïy spiÚty i z zaciĂniÚtÈ szczÚkÈ wpatruje siÚ w zdjÚcie, próbujÈc
wypeïniÊ luki w pamiÚci. Najgorsze jest to, iĝ nie mam caïkowitej
pewnoĂci, ĝe tego nie zrobiïem.
— To jest przedstawienie, Zander? Dla mnie wszystko jest cholernie jasne.
To ja bez dwóch zdañ. Mam zaciĂniÚte piÚĂci i wĂciekïoĂÊ na twarzy, jakiej nigdy przedtem u siebie nie widziaïem. Ale to nic w porównaniu z wyrazem twarzy kobiety stojÈcej naprzeciw mnie. Jest
zaszokowana i przeraĝona.
— To nie byïo… — PotrzÈsam gïowÈ. PróbujÚ siÚ usprawiedliwiÊ,
ĝe ten dupek, jej chïopak, musiaï staÊ obok niej i jest poza kadrem.
Przez uïamek sekundy widzÚ w sobie mojego ojca. Biologicznego ojca. Potwora. Zwyrodnialca. Obiecaïem sobie, ĝe nigdy taki nie bÚdÚ.
Natychmiast odrzucam tÚ myĂl.
13

Kup książkę

Poleć książkę

Down Shift. Bez hamulców
— To ty, Zander. Przyjrzyj siÚ dokïadnie. Cholera, myĂlisz, ĝe
utrata sponsora to katastrofa? Niech tylko to zdjÚcie przedostanie siÚ
do mediów: „Oto jak wedïug Zandera naleĝy traktowaÊ kobiety”, a stracisz o wiele wiÚcej. — PotrzÈsa gïowÈ i chichocze z niedowierzaniem.
— I ty uwaĝasz, ĝe nad sobÈ panujesz?
Precz.
— Potrzebujesz pomocy.
Precz.
— Porozmawiaj z kimĂ.
Precz.
— Nie takiego syna wychowaïem…
Trzask.
— Nie jestem twoim synem, wiÚc przestañ siÚ zachowywaÊ jak
mój ojciec! — krzyczÚ z caïych siï, wyrzucajÈc z siebie caïy gniew,
uczucie krzywdy i zamÚtu, które tïumiïem w sobie przez kilka ostatnich tygodni. PotrzebujÚ czegoĂ, czegokolwiek, by to skoñczyÊ. PowstrzymaÊ ból, skoñczyÊ zamÚt. SprawiÊ, by przeszïoĂÊ przestaïa
odciskaÊ piÚtno na mojej przyszïoĂci.
By wyprzeÊ prawdÚ.
Z szeroko otwartymi oczyma i lekko otwartymi ustami robi niepewnie krok w tyï. Stoi tak przez chwilÚ, wpatrujÈc siÚ we mnie.
Próbuje siÚ opanowaÊ i zrozumieÊ, co przed chwilÈ powiedziaïem.
Sam wyraz jego twarzy powinien wystarczyÊ, by wybiÊ mi z gïowy
chÚÊ walki. Szok. Uraza. Niedowierzanie. Jednak te kilka prawd, które
wïaĂnie rzuciï mi w twarz i których nie chcÚ zaakceptowaÊ, tylko
spotÚgowaïo mój gniew. SÈ jak nagïy, ognisty podmuch naïadowany urazÈ, który zmiata wszelki rozsÈdek.
— ProszÚ? — pyta, wyprostowujÈc siÚ. Jego gïos jest peïen kontrolowanego spokoju. I juĝ wiem, czego siÚ spodziewaÊ. WĂciekïoĂÊ
i gniew mojego ojca to jedna rzecz, ale zimny ton i Ăciszony gïos
zwiastujÈ coĂ o wiele gorszego dla rozmówcy.
Ale ja siÚ nie bojÚ.
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— SïyszaïeĂ, co powiedziaïem. — SpoglÈdamy na siebie nieruchomo, a nasz wzajemny gniew wypeïnia przestrzeñ pokoju. To
jednak jedyny sposób, w jaki potrafiÚ w tym momencie zaatakowaÊ.
— GïoĂno i wyraěnie — mówi nadal spokojnym gïosem, ale jego
oczy zdradzajÈ zranienie i gniew, których nie chcÚ dostrzec. Chowa
telefon do kieszeni, caïy czas potrzÈsajÈc gïowÈ, a ja chcÚ odrzuciÊ
wszystko, co dla mnie znaczy: ocalenie, nadziejÚ, rodzinÚ, przyjaěñ,
bezwarunkowÈ miïoĂÊ. Wszystko, co czujÚ, to druzgocÈce rozczarowanie wszystkim tym, co zrobiïem, ĝeby to spieprzyÊ.
— Nie pozostawiïeĂ mi wyboru. — Ponownie spoglÈda na mnie
ostrym wzrokiem i z twarzÈ bez wyrazu. — Zwalniam ciÚ.
— Co proszÚ? — Nie Ămiaïby. ProwadzÚ na punkty. UtrzymujÚ
tytuï mistrza. Nie bez powodu nazywajÈ mnie Zïotym Chïopcem Indy.
Jednak gdy tak stoi nieruchomo i milczy, zaczyna ĂciskaÊ mnie
w gardle.
— SïyszaïeĂ, co powiedziaïem.
Mój Ămiech jest na tyle gïoĂny, by brzmieÊ pogardliwie. CzÚĂÊ
mnie nadal nie dowierza. Chce byÊ aĝ takim kutasem i tak to rozegraÊ?
W porzÈdku. PokaĝÚ mu, ĝe nie potrzebujÚ jego i jego kïamstw. Niczego od niego nie potrzebujÚ.
Bywaïo juĝ, ĝe musiaïem byÊ zdany na siebie.
Krew. Noĝyczki. Plastry.
Najpierw odzywa siÚ we mnie instynkt samozachowawczy. Ogarnia
mnie poczucie krzywdy, ale plama na mojej duszy jest ciemniejsza
niĝ kiedykolwiek przedtem.
— OK. Rozumiem. — PotrzÈsam gïowÈ. Patrzymy sobie w oczy.
Jego mówiÈ: Pozwól sobie pomóc, a moje: Nie potrzebujÚ twoich
kïamstw. Zaskoczenie zmienia siÚ w zïoĂÊ. — I tak ciÚ nie potrzebujÚ.
— W takim razie powodzenia, synu… Zander — poprawia siÚ
szybko. Wyraěnie dotyka mnie děwiÚk mojego imienia w jego ustach.
— I nawet nie próbuj szczÚĂcia w innych zespoïach. Raz, ĝe jest
Ărodek sezonu, a dwa, i tak ciÚ nie zatrudniÈ.
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— Nie moĝesz tego zrobiÊ — mówiÚ z jeszcze wiÚkszÈ zïoĂciÈ.
Chyba nie zabroni innym mnie zatrudniÊ.
— Chcesz siÚ przekonaÊ? I obdarowuje mnie tym swoim pewnym siebie, szelmowskim uĂmieszkiem, którym tak bardzo dziaïa
na nerwy konkurencyjnym kierowcom. Robi krok do przodu. —
SiedzÚ w tym interesie o wiele dïuĝej od ciebie. Nikt nie zaryzykuje
nawet dla takiego pewniaka jak ty. Ale zaraz… nie jesteĂ juĝ chyba
takim pewniakiem, skoro tracisz sponsorów, olewasz jazdy próbne
i istnieje ryzyko, ĝe w ogóle nie pojawisz siÚ w dniu wyĂcigu. Nie
kryïeĂ siÚ specjalnie ze swoim zachowaniem. — Robi kolejny krok
z drwiÈcym uĂmiechem na ustach. — Mówi ci to wïaĂciciel zespoïu.
StaïeĂ siÚ niepewny, a nikt nie chce czarnej owcy w swojej ekipie,
bez wzglÚdu na to, jak dobrym jest kierowcÈ.
To, co czujÚ, to juĝ nie jest wĂciekïoĂÊ. Ogarnia mnie niewiarygodna furia. Mam ochotÚ zaatakowaÊ go wszystkim, co mam, bez
wzglÚdu na krzywdÚ, jakÈ mogÚ mu wyrzÈdziÊ. Instynkt samozachowawczy w caïej okazaïoĂci.
— Pierdol siÚ, Colton — wypowiadam jego imiÚ z szyderczym
uĂmieszkiem, peïnym braku szacunku. Wyrzucam z siebie sïowa,
których nie mogÚ juĝ cofnÈÊ. Jednak muszÚ zachowaÊ twarz, gdy
kwestionuje siÚ wszystko, co ze mnÈ zwiÈzane. — Dla ciebie zawsze
liczy siÚ tylko zespóï, prawda? Kolejne zwyciÚstwo. Kolejny czek.
PieprzyÊ kierowców, tak? PieprzyÊ ich i wszelkie gówno, z którym
muszÈ siÚ mÚczyÊ. Moĝna ich okïamywaÊ, byleby robili, co do nich
naleĝy. Czyĝ nie tak, szefie?
— Kije i kamienie* — mówi, unoszÈc brwi i uĂmiechajÈc siÚ
szyderczo. Po chwili dodaje chïodnym tonem: — SÈdzisz, ĝe w ten
sposób odzyskasz pracÚ? Zastanów siÚ.
— Pierdol. SiÚ. — GotujÚ siÚ, ale mimo to dostajÚ gÚsiej skórki,
poniewaĝ jego zimne spojrzenie mówi mi, ĝe to wcale nie jest ĝart.
* Fragment angielskiej rymowanki dla dzieci: „Kije i kamienie koĂci mi
poïamiÈ, ale twoje sïowa nigdy mnie nie zraniÈ” — przyp. tïum.
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I nie jest to jeden z jego pseudopsychologicznych bzdetów, których
zwykï uĝywaÊ w przeszïoĂci, by skïoniÊ mnie do rozmowy.
Wydaje z siebie zdïawiony chichot, który dziaïa mi na nerwy,
gdy próbujÚ ogarnÈÊ to wszystko umysïem. Moje sny, zdjÚcie i ten
prawdziwy cios, jaki zadaï mi Colton.
— Nie ranisz tylko mnie, ale wszystkich, którzy na tobie polegajÈ. Zostawiam twój samochód nieobsadzony. Nie bÚdÚ szukaï nikogo na twoje miejsce. Gdybym martwiï siÚ tylko o pieniÈdze, postÈpiïbym inaczej, nieprawdaĝ? MartwiÚ siÚ o ciebie. StraciïeĂ nad
sobÈ kontrolÚ i posuwasz siÚ za daleko, a ja nie mogÚ staÊ z boku
i przyglÈdaÊ siÚ bezczynnie, jak zmierzasz ku katastrofie. Przykro
mi, ĝe musi do tego dojĂÊ, ale wolÚ zachowaÊ siÚ jak dupek, jeĂli to
ma ciÚ ocaliÊ. PostÈpiïem tak w przeszïoĂci i nie zawaham siÚ zrobiÊ tak ponownie.
Stoimy w milczeniu. Mamy rozdarte serca. Tak wiele z tego, co
nas ïÈczyïo, jest w strzÚpach. Po raz pierwszy, odkÈd tu wszedï, widzÚ, jaki jest zmÚczony. Na twarzy ma wyrytÈ troskÚ. Potrzeba powiedzenia czegoĂ wiÚcej rani nas jeszcze bardziej. Sïowa umierajÈ
w moich ustach, mimo iĝ nasza kïótnia wciÈĝ rozbrzmiewa echem
w mojej gïowie.
Kiwa gïowÈ, odwraca siÚ i idzie do drzwi. Odprowadzam go wzrokiem, mimo ĝe mam desperackie pragnienie, by jak najszybciej wyszedï, bym nie musiaï patrzeÊ na jego poraĝkÚ. Chwyta za klamkÚ
i ze zwieszonÈ gïowÈ mówi:
— Nie spiesz siÚ, Zee. RozwiÈĝ problemy, które musisz rozwiÈzaÊ.
Uporaj siÚ z tym, co ciÚ gnÚbi, cokolwiek to jest. PowinieneĂ pozwoliÊ
komuĂ zbliĝyÊ siÚ do siebie, zamiast siÚ od wszystkich odcinaÊ. Czasem trzeba, by ktoĂ ciÚ wysïuchaï, coĂ podpowiedziaï, byĂ mógï spojrzeÊ na pewne rzeczy z dystansu. Cholera, weě samochód i pojedě
gdzieĂ, wyjedě w podróĝ. Zrób cokolwiek. Ale wykorzystaj ten czas,
ĝeby doprowadziÊ siÚ do porzÈdku. I nie wracaj, dopóki tego nie
zrobisz. Nie wiem, o co chodzi, i cholernie bym chciaï, ĝebyĂ ze mnÈ
o tym porozmawiaï, ale wiem lepiej niĝ ktokolwiek, ĝe czasem siÚ
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nie da. Jedyna rada, jakÈ mogÚ ci daÊ: nie pozwól, ĝeby mrok caïkowicie ciÚ pochïonÈï. Zasïugujesz na coĂ lepszego. — ChrzÈka, gdy
emocje ĂciskajÈ go za gardïo, a ten děwiÚk sprawia, ĝe jeszcze bardziej
nienawidzÚ wszystkiego, co zwiÈzane jest z tÈ rozmowÈ. — Bez
wzglÚdu na to, co myĂlisz, nadal jesteĂ moim synem. I niewaĝne,
jak bardzo coĂ spieprzysz. Zawsze bÚdÚ ciÚ kochaï.
Drzwi siÚ otwierajÈ i zamykajÈ. Kurz znów tañczy w powietrzu.
PanujÈca cisza mnie dusi.
TïumiÚ w sobie chÚÊ, by za nim pobiec. By uwolniÊ jeszcze wiÚkszy
gniew. By zaczÈÊ krzyczeÊ i by zdemolowaÊ pokój, ĝeby siÚ wyïadowaÊ. To niczego nie rozwiÈĝe.
Chwytam butelkÚ Jamesona i unoszÚ jÈ do ust, ale przypominam sobie, ĝe jest pusta. Odgïos tïuczonego szkïa, gdy butelka lÈduje
na Ăcianie, jest ogïuszajÈcy.
PotrzÈsajÈc gïowÈ, opadam na ïóĝko. PróbujÚ ogarnÈÊ to, co przed
chwilÈ zaszïo. Do czego dopuĂciïem. Czemu nie zapobiegïem.
MyĂlÚ o mojej mamie i obecnej rodzinie.
To, co nadal sïyszÚ najdobitniej w mojej gïowie, to gïos odrzucenia z ust czïowieka, którego podziwiaïem, wielbiïem, który pomógï
mi siÚ uleczyÊ. Czïowieka, który wïaĂnie wyszedï z tego pokoju i zraniï mnie bardziej, niĝ myĂli.
Moĝesz go za to winiÊ, Zander?
Zamykam oczy i pocieram dïoñmi twarz. Jestem trzeěwy. Zamroczenie przeszïo. Jednym trzaĂniÚciem drzwi zabrano mi wszystko,
co dla mnie waĝne i co byïo dla mnie ostojÈ: rodzinÚ, wyĂcigi. To
boli naprawdÚ.
Tak samo prawdziwy jest gniew. NiemoĝnoĂÊ zracjonalizowania
tego wszystkiego. Pogodzenia siÚ. Zadania pytañ, które muszÚ zadaÊ.
Przeproszenia.
PieprzyÊ to. Nie przeproszÚ. To nie ja skïamaïem.
I nigdy bym nawet nie pogroziï kobiecie, nie mówiÈc juĝ o speïnieniu takiej groěby. ZdjÚcie w telefonie Coltona przelatuje mi przed
oczami. Kolejne kïamstwo do kolekcji.
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Natychmiast wraca wĂciekïoĂÊ. NiewïaĂciwie nakierowana, ale
jednak. Moje ciaïo jest roztrzÚsione, ale umysï jest wyczerpany do
tego stopnia, ĝe nie potrafiÚ juĝ o tym myĂleÊ. Nie chcÚ. PotrzebujÚ
jeszcze jednej butelki, by móc zatopiÊ siÚ w alkoholu. Potem pomyĂlÚ,
dokÈd siÚ udaÊ, bo wyglÈda na to, ĝe mam przed sobÈ dïugi urlop.
Jednak nie podnoszÚ siÚ z ïóĝka i nie schodzÚ do baru. Nie potrafiÚ, poniewaĝ gdzieĂ wewnÈtrz mnie gïos zwÈtpienia Ăciska mnie
za serce. UĂwiadamia mi dwie prawdy, które muszÚ zaakceptowaÊ.
Jestem synem Coltona. I zabiïem swojÈ matkÚ.
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