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Rozdziaï 3
Levi

WcisnÈïem Zapisz w Wordzie dokïadnie w momencie, gdy usïyszaïem pukanie do drzwi mojego domku. DomyĂlaïem siÚ kto to
i uĂmiechnÈïem siÚ.
— Wejdě! — zawoïaïem.
Drzwi natychmiast siÚ otworzyïy i do Ărodka wszedï Axel. Mój
starszy brat caïy ubrany byï na czarno: koszula, dĝinsy i buty —
a jego ciemne, dïugie wïosy zwiÈzane byïy jak zawsze w wysoki kok.
Caïa jego skóra pokryta byïa tatuaĝami. Nie byïo go zaledwie przez
dziewiÚÊ miesiÚcy, poniewaĝ jednak wróciï do mojego ĝycia na krótko przed tym, miaïem wraĝenie, ĝe nie widziaïem go od wieków.
Gdy tylko Axel spojrzaï na mnie, jego wargi wygiÚïy siÚ w uĂmiechu i skinÈï mi brodÈ.
— Chodě tu, dzieciaku.
Przebiegïem przez pokój i przytuliïem siÚ do jego szerokiej piersi.
Axel objÈï mnie ramionami i pocaïowaï w czubek gïowy.
— ZajebiĂcie za tobÈ tÚskniïem — wykrztusiï.
— Ja za tobÈ teĝ, Axe.
Axel odsunÈï mnie od siebie i otaksowaï wzrokiem.
— W porzÈdku? — Jego wzrok powÚdrowaï do biurka, przy którym zawsze siedziaïem. Zobaczyïem wyraz dumy na jego twarzy.
— Nadal siÚ uczysz?
Schyliïem gïowÚ i schowaïem rÚce do kieszeni.
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— Tak.
— I nadal jesteĂ najlepszy w grupie?
Czuïem, jak twarz mi siÚ rozpala, ale skinÈïem gïowÈ i cicho
odpowiedziaïem:
— Tak.
UĂmiech Axela w gÈszczu jego ciemnej brody byï oĂlepiajÈcy.
ObjÈï mnie ramieniem za szyjÚ i znowu ucaïowaï w gïowÚ.
— Jestem z ciebie dumny, dzieciaku. ZajebiĂcie dumny.
Poczuïem, jak ciepïo wypeïnia mi pierĂ. CofnÈïem siÚ lekko.
— Jak tam wystawy?
Axel wzruszyï ramionami, tak jakby objechanie caïego Ăwiata
z wystawÈ jego rzeěb nie byïo niczym istotnym.
— Bene. — Teraz on opuĂciï wzrok i zapatrzyï siÚ w podïogÚ.
OdchrzÈknÈï i wreszcie wykrztusiï: — W zeszïym tygodniu pojechaïem do Florencji. To byï koniec wystawy. Poszedïem na Ponte
Vecchio, dzieciaku. Zobaczyïem miejsce, gdzie zostaïy rozsypane
prochy mamy. — Gïos mu zadrĝaï, ale dokoñczyï: — Wreszcie
mogïem siÚ z niÈ poĝegnaÊ.
W gardle zaczÚïo mnie piec, gdy sïuchaïem mojego brata, ale
nie byïem w stanie nic odpowiedzieÊ. Cisza miÚdzy nami staïa siÚ
ogïuszajÈca, aĝ wreszcie usïyszaïem mój gïos:
— Wreszcie spocznie w pokoju, Axe. BÚdzie wiedziaïa, ĝe zmieniïeĂ swoje ĝycie i ĝe moĝe byÊ z ciebie dumna, tak jak my wszyscy.
Uniosïem wzrok i zobaczyïem, ĝe do mojego domku wszedï Austin i objÈï Axela ramieniem, przyciÈgajÈc go blisko do siebie. Axel
dyskretnie otarï oczy, a Austin wyciÈgnÈï rÚkÚ i chwyciï mnie za
koszulkÚ. PrzyciÈgnÈï mnie bliĝej, objÈï i powiedziaï:
— Pieprzeni bracia Carillo znowu sÈ wszyscy razem!
Poczuïem dïoñ Axela na karku. Pierwszy raz, odkÈd Axel wyjechaï, poczuïem siÚ prawie kompletny.
Prawie. W moim sercu zawsze ziaïa otwarta rana i nie miaïem
pojÚcia, jak jÈ uleczyÊ.
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TrwaliĂmy w ten sposób przez kilka sekund, po czym Austin
zrobiï krok w tyï.
— JesteĂ gotowy, ĝeby coĂ zjeĂÊ?
— Tak — odparï Axel i nie zdejmujÈc dïoni z mojego karku,
poprowadziï mnie na zewnÚtrzny zadaszony taras z jasno rozpalonymi grzejnikami.
— Levi! — usïyszaïem podekscytowany damski gïos. Axel zaĂmiaï siÚ za mnÈ.
— Uwaĝaj, mïody. Cholernie za tobÈ tÚskniïa i zaraz odczujesz
to na wïasnej skórze.
Ally Prince przebiegïa przez trawnik caïa w uĂmiechach. Jej
dïugie brÈzowe wïosy powiewaïy na wietrze. Uniosïem dïoñ i pomachaïem do niej. Gdy tylko do mnie dobiegïa, zarzuciïa mi ramiona na szyjÚ i uĂciskaïa mocno.
— Levi — westchnÚïa. — TÚskniliĂmy za tobÈ.
Odwzajemniïem uĂcisk i uĂmiechnÈïem siÚ.
— Ja teĝ za tobÈ tÚskniïem, Al.
— Mia luce, daj dzieciakowi spokój i rusz swój tyïeczek tutaj —
zawoïaï Axel ze swojego krzesïa.
— Zawsze zgrywa twardziela. — Przewróciïa oczami Ally, jednak podeszïa do mojego brata i usiadïa mu na kolanach. Mocne,
wytatuowane ramiona mojego brata natychmiast objÚïy jÈ w talii.
Austin usiadï obok Lexi i wziÈï od niej Dantego. Molly i Rome siedzieli na swojej kanapie, trzymajÈc za rÚce swojÈ córkÚ Taylor, która
siedziaïa u Rome’a na kolanach.
Rome skinÈï gïowÈ na powitanie i wskazaï mi wolne krzesïo
obok nich. Molly caïa byïa w uĂmiechach, gdy siÚ zbliĝyïem, a gdy
usiadïem, pochyliïa siÚ i cmoknÚïa mnie w policzek.
— A wiÚc Axe, Ally, cholernie dobrze jest was tu mieÊ z powrotem — powiedziaï Austin, a Ally mocniej uĂcisnÚïa Axela. Rome
podaï mi piwo. OdkrÚciïem kapsel, usiadïem wygodniej i sïuchaïem
opowieĂci Ally o ich podróĝy. Zjadïem steka, którego w miÚdzyczasie
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Austin usmaĝyï na grillu, piïem piwo, sïuchaïem, lecz nie odzywaïem siÚ ani sïowem.
CzyjaĂ dïoñ uderzyïa mnie w kolano i gdy oderwaïem wzrok od
podïogi, wokóï mnie siedzieli Axel, Austin i Rome. Najwyraěniej
kobiety i dzieci weszïy do domu. Axel ĂcisnÈï moje kolano i z powrotem usiadï na swoim krzeĂle.
Nic nie powiedziaï, jedynie mnie obserwowaï. Wiedziaïem, ĝe
siÚ o mnie martwi. Axel i Austin zawsze siÚ o mnie martwili. Wiedziaïem, ĝe to dlatego, ĝe byïem naprawdÚ cichy i nie byïem taki
jak oni — ale nie potrafiïbym byÊ inny. Taki juĝ byïem. Po prostu
nie mówiïem wiele. MyĂlÚ, ĝe to, jak bardzo siÚ od nich róĝniïem,
byïo dla nich niepokojÈce.
Znowu opuĂciïem wzrok i zaczÈïem oddzieraÊ etykietÚ z piwa,
gdy Rome zapytaï:
— Nie idziesz dzisiaj na ĝadnÈ imprezÚ, Lev? Jest sobotni wieczór, czyĝbyĂ chciaï powiedzieÊ, ĝe Uniwersytet Waszyngtoñski jest
inny niĝ pozostaïe uczelnie w kraju?
Spojrzaïem na Rome’a, który uĂmiechaï siÚ do mnie.
— Nie sÈdzÚ, ĝeby za naszych czasów trafiaïa siÚ taka sobota,
aby jeden z naszych kumpli z braterstwa nie urzÈdzaï w akademiku jakiejĂ imprezki, co nie, osiemdziesiÈt trzy? Kaĝda wymówka,
ĝeby napiÊ siÚ piwa i popodrywaÊ dupeczki, byïa dobra! — zwróciï
siÚ do Austina.
Austin uĂmiechnÈï siÚ.
— Tia, wszyscy kolesie próbowali coĂ zaliczyÊ, dopóki wszystkie
laski nie uwziÚïy siÚ na ciebie i biedakom pozostaïy jedynie ich
wïasne dïonie za towarzystwo.
Rome potrzÈsnÈï gïowÈ i znowu na mnie spojrzaï. Wzruszyïem
ramionami i rzuciïem na ziemiÚ oderwany kawaïek etykiety.
— Pewnie gdzieĂ jest jakaĂ impreza.
— Ale ty nie chciaïeĂ iĂÊ… znowu — stwierdziï Austin, ĂciÈgajÈc brwi w typowym dla siebie wyrazie troski.
PrzeciÈgnÈïem dïoñmi po wïosach i potrzÈsnÈïem gïowÈ.
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— Wiecie, ĝe mnie to nie krÚci. A poza tym chciaïem siÚ zobaczyÊ z Axem i Ally.
— Lev, nie byïeĂ na ani jednej imprezie, odkÈd tu zamieszkaliĂmy — powiedziaï z rozdraĝnieniem Austin. ZaczÈïem wierciÊ siÚ na
krzeĂle, skrÚpowany tym, ĝe ich uwaga skoncentrowana jest na mnie.
— Wiem — powiedziaïem, jednak nie staraïem siÚ tïumaczyÊ.
Jakby na zamówienie mój telefon zaczÈï wibrowaÊ na stoliku
obok mnie i na ekranie pojawiïo siÚ imiÚ „Ashton”.
ASHTON: To jak, przyjdziesz czy nie? Seksowna Ruda
pyta o Ciebie.
SiÚgnÈïem po telefon, ĝeby usunÈÊ powiadomienie, jednak zanim
go zïapaïem, Axel zdÈĝyï odczytaÊ wiadomoĂÊ. Szybko schowaïem
telefon do kieszeni. Axel wstaï.
— Choděmy — powiedziaï, spoglÈdajÈc na mnie.
Otworzyïem usta, ĝeby siÚ sprzeciwiÊ, widzÈc, ĝe rusza w kierunku tylnej furtki, prowadzÈcej na podjazd.
Austin pochyliï siÚ w mojÈ stronÚ.
— Jedě z nim, Lev. Musisz zaczÈÊ ĝyÊ, braciszku. Musisz zmusiÊ siÚ do wyjĂcia ze swojej skorupy.
Czuïem paraliĝujÈcy lÚk, jednak wstaïem i pobiegïem do swojego domku, ĝeby zabraÊ klucze i pieniÈdze. Dwie minuty póěniej
wyszedïem przez furtkÚ i usiadïem na siedzeniu pasaĝera w El
Camino Axela.
Axel nie wïÈczyï muzyki i nie odzywaï siÚ. W ciszy wyjechaï
z podjazdu na drogÚ. ZerknÈïem z ukosa na swojego starszego brata:
jego twarz byïa kamienna, jego ciemne, niemal czarne oczy byïy
peïne napiÚcia i patrzyïy twardo. Czuïem, ĝe wzbiera w nim gniew.
Jakby wyczuï, ĝe na niego patrzÚ, spojrzaï na mnie i westchnÈï.
— To moja pieprzona wina, ĝe taki jesteĂ. Taki… introwertyczny. Taki nieĂmiaïy, zamkniÚty w sobie.
¿oïÈdek mi siÚ ĂcisnÈï i odwróciïem siÚ, ĝeby spojrzeÊ w okno
na migajÈce za nim drzewa, zlewajÈce siÚ w zielonÈ masÚ. Czuïem
winÚ i ból emanujÈce z Axela, napïywajÈce potÚĝnymi falami.
39

Kup książkę

Poleć książkę

Tillie Cole

— Mïody? — naciskaï. Oparïem gïowÚ o szybÚ.
— To po prostu nie moja bajka, Axe. To nie twoja wina. Taki
juĝ jestem.
— To nieprawda. Tak, zawsze byïeĂ raczej cichy, jednak to, ĝe
zaciÈgnÈïem ciÚ do pieprzonego gangu, gdy byïeĂ jeszcze taki mïody,
ĝe zmusiïem ciÚ, ĝebyĂ strzelaï do ludzi, gdy byïeĂ jeszcze dzieckiem… to caïe gówno sprawiïo, ĝe zamknÈïeĂ siÚ w sobie. A potem
jeszcze to, ĝe poszedïem do wiÚzienia, ĝe nie byïem w domu, ĝe nie
byïem wtedy kimĂ, kto by ciÚ chroniï, prowadziï, wychowywaï, kurwa.
— PrzeïknÈï ĂlinÚ i dodaï. — To, ĝe nie byïo mnie, gdy mama
umarïa, to ciÚ tak zamknÚïo, Lev. Moĝe i byïem gównianym bratem,
ale dostatecznie wiele wiem o tobie, ĝeby to zrozumieÊ. ByïeĂ za mïody, ĝeby przechodziÊ przez to wszystko, za mïody na to, do czego
ja ciÚ zmusiïem. MiaïeĂ siedem lat, gdy zachorowaïa, a ja zostawiïem ciÚ samemu sobie, bo wstÈpiïem do tego cholernego gangu.
ByïeĂ zupeïnie sam. To ciÚ skrzywiïo, dzieciaku. Skrzywdziïem ciÚ.
Nie odpowiedziaïem nic, poniewaĝ — chociaĝ brzmiaïo to brutalnie — wiÚkszoĂÊ z tego byïa prawdÈ.
— Powiedz mi, Lev, czy kiedykolwiek miaïeĂ dziewczynÚ?
Moje ciaïo zesztywniaïo po pytaniu Axela.
— Nie — wyszeptaïem, czujÈc, jak policzki pïonÈ mi z zaĝenowania.
Axel zacisnÈï dïonie na kierownicy i dodaï:
— CaïowaïeĂ siÚ z dziewczynÈ? ZaprosiïeĂ kiedyĂ dziewczynÚ
na randkÚ? RozmawiaïeĂ chociaĝ z laskÈ, która ci siÚ podobaïa?
Nawet nie próbowaïem odpowiadaÊ. Jaki to miaïoby sens? Znaï
odpowiedzi. Byïem jednym z Carillów. Miaïem dwadzieĂcia lat i nawet siÚ nie caïowaïem. Nawet nie trzymaïem ĝadnej dziewczyny za
rÚkÚ. Nie byïem na ĝadnej randce.
— Kurwa — usïyszaïem, jak Axel przeklina pod nosem, i odwróciïem gïowÚ, ĝeby na niego spojrzeÊ.
— Nie jestem taki jak ty, Axe. Albo Aust. Ja po prostu…
Nie wiem, jak rozmawiaÊ z dziewczynami. Nigdy nie spotkaïem
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ĝadnej, dla której chciaïbym zebraÊ siÚ na odwagÚ, ĝeby z niÈ
porozmawiaÊ.
Axel nie odrywaï spojrzenia od drogi. Po chwili zerknÈï na mnie
i powiedziaï:
— Masz cholernie wielkie serce, dzieciaku. Moĝe za wielkie.
I wiem, ĝe przez wiÚkszoĂÊ twojego ĝycia sprawy nie ukïadaïy siÚ
dobrze, ale teraz jest lepiej. Prawda? Powiedz, ĝe przynajmniej
sprawiliĂmy, ĝe w jakiĂ sposób jest ci teraz lepiej?
— Tak — odpowiedziaïem szczerze. — Jest lepiej.
Axel odetchnÈï z ulgÈ i zamilkliĂmy znowu. Gdy wjechaliĂmy na
autostradÚ, a ja nadal gapiïem siÚ w szybÚ, Axel powiedziaï:
— Austin mi powiedziaï, ĝe skradziono ci z szatni róĝaniec mamy.
Odwróciïem gwaïtownie gïowÚ, ĝeby spojrzeÊ na mojego brata.
Przez chwilÚ patrzyï mi w oczy, po czym wróciï do obserwowania drogi.
— Tak — potwierdziïem.
— To ciÚ zraniïo — stwierdziï, nie zapytaï, ale i tak potwierdziïem skinieniem gïowy.
— On nie byï niÈ — dodaï szorstko. — Ten róĝaniec to tylko
przedmiot. To nie mamma.
Poczuïem, jak Ăciska mnie w gardle.
— Dla mnie byï niÈ. — Zmieniïem pozycjÚ na siedzeniu i bawiÈc siÚ dïoñmi, przyznaïem niechÚtnie. — Nie pamiÚtam juĝ jej
gïosu, Axe. Ja… ja… — WalczÈc z wewnÚtrznym bólem, wziÈïem
gïÚboki oddech i mówiïem dalej. — Nie pamiÚtam juĝ dotyku jej
dïoni na moich wïosach. — Sïyszaïem, jak gïos zaïamaï mi siÚ po
tym wyznaniu, jednak udaïo mi siÚ dodaÊ: — Ten róĝaniec byï
jak kotwica, która mnie z niÈ ïÈczyïa. Wiedziaïem, ĝe trzymaïa go
w dïoniach. Gdy ja go trzymaïem, miaïem wraĝenie, jakbym mógï
jÈ poczuÊ obok siebie w jakiĂ sposób, jakbym niemal mógï jÈ zobaczyÊ. Ona znika z mojej pamiÚci, Axe. Nie miaïem jej tak dïugo jak
ty i Austin. NaprawdÚ trudno mi utrzymaÊ jÈ ĝywÈ w pamiÚci.
Axel nic nie odpowiedziaï. Kilka sekund póěniej zjechaï na
parking i wyïÈczyï silnik. SiedzieliĂmy tam, gapiÈc siÚ w szybÚ,
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w koñcu mój starszy brat objÈï mnie ramieniem za szyjÚ i przyciÈgnÈï do siebie.
zy napïynÚïy mi do oczu pod wpïywem tego prostego gestu
i mocno chwyciïem go za koszulÚ.
— Nie wiem, co mam zrobiÊ, do cholery, ĝebyĂ poczuï siÚ lepiej, Lev — powiedziaï Axel, gdy wypuĂciïem powoli powietrze, starajÈc siÚ kontrolowaÊ swoje emocje.
Nie odpowiedziaïem, czekajÈc, aĝ bÚdÚ mógï podnieĂÊ gïowÚ,
nie rozklejajÈc siÚ kompletnie. Zgarbiïem siÚ na siedzeniu.
— Wiem, ĝe za niÈ tÚsknisz. Ja teĝ, ale musisz spróbowaÊ ĝyÊ.
Uczysz siÚ, grasz w futbol. Jestem z ciebie tak cholernie dumny, ĝe
mógïbym pÚknÈÊ. JesteĂ bystry, jesteĂ najlepszy z nas wszystkich,
ale naprawdÚ musisz siÚ postaraÊ, Lev. Po prostu próbuj ĝyÊ.
Spróbuj byÊ szczÚĂliwy. Bo inaczej, jaki to miaïoby w ogóle sens?
Sïuchaïem jego sïów, kiwajÈc gïowÈ. Wiedziaïem, ĝe ma racjÚ,
ale nie miaïem pojÚcia, jak miaïbym to zrobiÊ. Wiedziaïem na
pewno, ĝe chodzenie na imprezy bractwa i upijanie siÚ do nieprzytomnoĂci nie byïo tym, czego potrzebowaïem. Ale nie chciaïem
dodatkowo dobijaÊ Axela. CiÈgle siÚ o mnie martwiï i mimo ĝe popeïniï zajebiĂcie duĝo bïÚdów w swoim ĝyciu, nie zasïugiwaï na to,
ĝeby nieĂÊ za mnie ten ciÚĝar.
— SpróbujÚ — powiedziaïem, po czym zmusiïem siÚ do dodania — Lo giuro.
Axel odetchnÈï z ulgÈ.
— To dobrze, mïody. To cholernie dobrze. — Uruchomiï silnik.
— A teraz, gdzie u diabïa jest w ogóle ten akademik? Znam tÚ okolicÚ, ale potrzebujÚ adresu.
Podaïem mu adres i kilka minut póěniej zajechaliĂmy pod akademik. Axel zatrzymaï wóz i rzuciï na poĝegnanie:
— Baw siÚ dobrze, dobra?
Zmusiïem siÚ do uĂmiechu.
— Jasne, do zobaczenia póěniej, Axe — powiedziaïem, wysiadajÈc.
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Duĝy budynek aĝ pÚkaï w szwach od studentów. WiÚkszoĂÊ
naszej druĝyny byïa na zewnÈtrz, kompletnie pijana. Szedïem naprzód, aĝ Axel odjechaï. Wtedy spojrzaïem na tÚtniÈcy gwarem budynek i zatrzymaïem siÚ w miejscu.
To naprawdÚ w ogóle nie byïa moja bajka.
Chciaïem pokazaÊ Axelowi i Austinowi, ĝe jestem w stanie to
zrobiÊ, ale im dïuĝej patrzyïem na upijajÈcych siÚ, otwierajÈcych
kolejne puszki studentów i obĂciskujÈce siÚ na trawniku pary, tym
bardziej byïem przekonany, ĝe nie mogÚ wejĂÊ do Ărodka.
W kieszeni zawibrowaï mi telefon. Wiedziaïem, ĝe to znowu
dzwoni Ashton, i podjÈïem bïyskawicznÈ decyzjÚ. Nim ktokolwiek
zdÈĝyï mnie rozpoznaÊ, naciÈgnÈïem kaptur na gïowÚ i ruszyïem
wzdïuĝ ulicy. Przeszedïem do biegu. Moje doĂwiadczenie skrzydïowego pozwoliïo mi osiÈgnÈÊ takÈ prÚdkoĂÊ, dziÚki której szybko
oddaliïem siÚ od akademika. Dopiero wtedy zwolniïem do truchtu,
a wreszcie do marszu. WsunÈïem rÚce do kieszeni i szedïem, gdzie
mnie nogi poniosïy.
Nie mogïem jeszcze wróciÊ do domu, ale mogïem siÚ przejĂÊ.
Mogïem spacerowaÊ, aĝ minie dostatecznie duĝo czasu, ĝeby moi
bracia uznali, ĝe przynajmniej próbowaïem. Próbowaïem byÊ normalnym dzieciakiem, chociaĝ wiedziaïem, ĝe nigdy nim nie bÚdÚ.
***

ParÚ godzin póěniej znalazïem siÚ w okolicy kilku barów. Szedïem
bez celu, mijajÈc ulicÚ za ulicÈ i zabijajÈc czas. Ludzie wylewali siÚ
z klubów, z pubu na rogu grzmiaïa gïoĂna muzyka. Patrzyïem na
grupy studentów wybuchajÈcych gïoĂnym Ămiechem. W chïodnym,
nocnym powietrzu rozchodziï siÚ zapach dymu i alkoholu.
Zobaczyïem przed sobÈ Starbucksa i wsunÈwszy dïonie do kieszeni bluzy, przeszedïem przez ulicÚ. WïaĂnie miaïem wejĂÊ do
Ărodka, gdy dobiegï mnie mÚski gïos, dochodzÈcy z alejki miÚdzy
kawiarniÈ a delikatesami.
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PoczÈtkowo myĂlaïem, ĝe to jakiĂ pijany mÚĝczyzna zabïÈdziï
po nocy, jednak po chwili dobiegï mnie stïumiony gïos uderzenia
i peïen bólu krzyk kobiety. Natychmiast cofnÈïem siÚ od drzwi kawiarni i stanÈïem w wejĂciu do bocznej uliczki, skÈd dobiegaïy te
děwiÚki. Panowaïy w niej ciemnoĂci, nie liczÈc przyÊmionego
Ăwiatïa latarni, stojÈcej po drugiej stronie zauïka. Znowu usïyszaïem
niski pomruk mÚskiego gïosu, po czym damski krzyk, tym razem
gïoĂny i wyraěny.
Nie zastanawiajÈc siÚ, wbiegïem w uliczkÚ i od razu dostrzegïem
mÚĝczyznÚ przypierajÈcego do ceglanego muru dziewczynÚ. Nie
sïyszaïem, co mówi, ale mogïem siÚ domyĂliÊ, co próbowaï zrobiÊ.
Bez chwili namysïu rzuciïem siÚ na niego, chwyciïem za ramiona i jednym ruchem rzuciïem go na ziemiÚ. Jego ciaïo uderzyïo
o chodnik z gïuchym odgïosem. Odwróciïem siÚ i zobaczyïem, ĝe
próbuje wstaÊ. Przyjrzaïem siÚ dobrze jego zapitej twarzy, brudnemu ubraniu i skórze. ZacisnÈïem dïoñ w piÚĂÊ i uderzyïem go
w twarz.
Usïyszaïem kolejny peïen niepokoju krzyk dziewczyny. Odwróciïem gïowÚ i dostrzegïem, ĝe skuliïa siÚ w najdalszym kÈcie uliczki. Sïyszaïem jej ciÚĝki, wysilony oddech. Po chwili zaczÚïa kaszleÊ
z gïÚbi piersi.
W uliczce rozlegïy siÚ kroki i gdy znowu spojrzaïem w kierunku
napastnika, zobaczyïem, ĝe ucieka w stronÚ ruchliwej gïównej ulicy.
Juĝ miaïem ruszyÊ za nim, ale dziewczyna w rogu znowu zaczÚïa
kaszleÊ i tym razem nie mogïa przestaÊ.
Skoncentrowaïem siÚ na niej. Podszedïem ostroĝnie i przykucnÈïem przy niej.
— Nic ci nie jest? — zmusiïem siÚ do pytania. Adrenalina wyparïa w tej chwili mojÈ zwykïÈ nieĂmiaïoĂÊ.
Dziewczyna nie odpowiedziaïa. Powoli wyciÈgnÈïem rÚkÚ i dotknÈïem jej pleców. KrzyknÚïa i próbowaïa siÚ wcisnÈÊ jeszcze gïÚbiej w róg.
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— Wszystko w porzÈdku — powiedziaïem, zabierajÈc rÚkÚ. —
Uciekï. Ten facet, który ciÚ zaatakowaï, uciekï. Nie skrzywdzÚ ciÚ.
Mimo mojego przyjacielskiego tonu dziewczyna najwyraěniej
nie uĂwiadamiaïa sobie, ĝe nie stanowiÚ zagroĝenia. Usiadïem i czekaïem, ĝeby upewniÊ siÚ, ĝe nic jej nie jest. Dopiero po chwili zwróciïem uwagÚ na jej ubrania — czarne, poszarpane dĝinsy, skórzanÈ
kurtkÚ, kosmyki brudnych blond wïosów.
To byïa ona.
Tak jakby wyczuwajÈc, ĝe jÈ rozpoznaïem, dziewczyna powoli siÚ
odwróciïa i jej oczy rozszerzyïy siÚ na mój widok. Byïy jasnoniebieskie
i idealnie okrÈgïe. Ona teĝ mnie poznaïa, widziaïem to w jej twarzy.
Dziewczyna omiotïa dzikim wzrokiem uliczkÚ, przeszukujÈc
kaĝdy jej metr.
— Nie ma go juĝ — powtórzyïem. Jednak wyglÈdaïo na to, ĝe
nie sïyszy, co mówiÚ. WyciÈgnÚïa szyjÚ, jej szeroko otwarte oczy
wciÈĝ przeszukiwaïy otoczenie. Poïoĝyïem jej dïoñ na ramieniu.
Spojrzaïa mi w oczy.
— Poszedï juĝ — powiedziaïem znowu, tym razem wolniej. Jej
olbrzymie jak u ïani oczy wpatrywaïy siÚ w moje usta.
Dziewczyna zamarïa w bezruchu, po czym wypuĂciïa dïugi drĝÈcy oddech.
Patrzyïem na niÈ, nie mogÈc oderwaÊ wzroku. To, ĝe ukradïa
róĝaniec mojej mamy, powinno napeïniÊ mnie wĂciekïoĂciÈ, jednak gdy widziaïem jÈ takÈ przeraĝonÈ, drobnÈ, wciĂniÚtÈ w ĂcianÚ,
kryjÈcÈ siÚ pod kawaïkiem spadzistego dachu, nie mogïem wykrzesaÊ z siebie ani grama nienawiĂci. Kaptur skrywaï jej gïowÚ, zasïaniajÈc wiÚkszÈ czÚĂÊ twarzy. Jednak nawet w panujÈcym tu póïmroku widziaïem, ĝe jej skóra pokryta brudem jest blada, a usta
spierzchniÚte i popÚkane. Wydawaïy siÚ lekko sine.
— JesteĂ chora? — zapytaïem. Troska wyparïa mojÈ nieĂmiaïoĂÊ.
Jakby odpowiadajÈc na moje pytanie, dziewczyna pochyliïa siÚ do
przodu i zakaszlaïa tak, jakby miaïa wypluÊ pïuca. Kaszlaïa i kaszlaïa, aĝ ten děwiÚk staï siÚ zarazem schrypniÚty i ĂwiszczÈcy.
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ZacisnÈïem dïoñ w piÚĂÊ, powstrzymujÈc chÚÊ poïoĝenia jej dïoni
na ramieniu. Byïa tak szczupïa i krucha, opatulona wilgotnymi kocami, którymi na próĝno usiïowaïa zapewniÊ sobie trochÚ ciepïa.
Gdy patrzyïem na niÈ, objÚïa siÚ ramieniem w talii, jak gdyby starajÈc siÚ utrzymaÊ w ten sposób wyprostowanÈ pozycjÚ. Uniosïem
gïowÚ i spojrzaïem na ulewny deszcz. Czuïem, ĝe robi siÚ coraz
zimniej. Wiedziaïem, ĝe nie mogÚ jej tu tak zostawiÊ.
Potrzebowaïa pomocy, i to jak najszybciej.
PrzesunÈïem siÚ, ĝeby znaleěÊ siÚ bezpoĂrednio przed niÈ,
i schyliïem siÚ, tak ĝe byïem w stanie dostrzec jej oczy pod kapturem bluzy. NaciÈgnÚïa na twarz przetarty czarny szal, zza którego
widaÊ byïo tylko jej zgaszone, niebieskie oczy. Jej ostry kaszel przeszedï w gïÚbokie, schrypniÚte rzÚĝenie.
— ProszÚ, posïuchaj mnie — powiedziaïem, jednak nie uniosïa
wzroku. Jej oczy nadal byïy wielkie, peïne oszoïomienia, ěrenice
rozszerzone, wpatrzone w ziemiÚ pod naszymi stopami.
Martwiïem siÚ coraz bardziej.
Pochyliïem siÚ i zamachaïem jej dïoniÈ przed twarzÈ. Dziewczyna znowu podskoczyïa, jej powieki zatrzepotaïy i w koñcu spojrzaïa na mnie uwaĝnie.
— PomogÚ ci — wyjaĂniïem, upewniwszy siÚ, ĝe mnie sïucha.
PomyĂlaïem od razu o Lexi, wiedziaïem, ĝe przyjdzie dziewczynie
z pomocÈ. MogliĂmy jÈ zabraÊ do „Dobroci”. MogliĂmy sprowadziÊ
do niej lekarza, zapewniÊ jej bezpieczne miejsce pobytu.
SiÚgnÈïem do kieszeni po telefon, jednak gdy dotknÈïem ekranu,
okazaïo siÚ, ĝe bateria padïa. WestchnÈïem, sfrustrowany.
Dziewczyna obserwowaïa moje usta.
— ZadzwoniÚ po pomoc. — Gdy to powiedziaïem, potrzÈsnÚïa
gïowÈ z zaciÚtÈ minÈ. Oparïa dïonie o przemoczonÈ ziemiÚ i usiadïa
w bardziej wyprostowanej pozycji, opierajÈc siÚ o ĂcianÚ.
— W porzÈdku — powiedziaïem, unoszÈc dïonie. — Uspokój
siÚ. — Patrzyïem, jak zamyka siÚ w sobie, jak jej ciaïo kuli siÚ, jakby byïa przeraĝonym dzieckiem. Szalik opadï, odsïaniajÈc jej twarz.
Poczuïem, jak serce mi pÚka i ïamie siÚ na dwie czÚĂci.
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WyglÈdaïa na ïadnÈ dziewczynÚ, ale jej twarz byïa zapadniÚta,
a oczy podkrÈĝone ciemnymi smugami. Dïonie trzymaïa zïÈczone
na piersi, jakby w imadle. Gdy powoli odgarnÈïem koc, zobaczyïem,
ĝe drĝÈ. Byïa albo przeraĝona, albo przemarzniÚta. SpoglÈdajÈc na
jej udrÚczonÈ, szarÈ jak popióï twarz, pomyĂlaïem, ĝe byÊ moĝe
i jedno, i drugie.
Nie odrywaïa ode mnie wzroku nawet na chwilÚ.
— ProszÚ. Pozwól mi sobie pomóc. JesteĂ chora i potrzebujesz
pomocy. — Patrzyïem, jak powoli pokrÚciïa gïowÈ w odmownym
geĂcie, jednak zobaczyïem teĝ, ĝe do oczu napïywajÈ jej ïzy, a dolna
warga drĝy.
Odwróciïem wzrok, czujÈc narastajÈcÈ frustracjÚ.
— ProszÚ — wyszeptaïem bezradnie. Gdy znowu spojrzaïem na
dziewczynÚ, z powrotem zaczÚïa siÚ wpatrywaÊ szklistymi oczami
w ziemiÚ, a jej oddech staï siÚ jeszcze bardziej ĂwiszczÈcy. Odchyliïa
gïowÚ na bok i naciÈgnÚïa wilgotny koc pod brodÚ, szukajÈc ciepïa.
Deszcz wzmógï siÚ na sile.
UĂwiadamiajÈc sobie, ĝe trzeba czegoĂ wiÚcej niĝ oferta pomocy,
wstaïem. Dziewczyna nawet nie drgnÚïa. Rozejrzaïem siÚ dokoïa,
jednak w zauïku nie byïo nikogo.
— Wracam za dwie minuty — powiedziaïem, zwracajÈc siÚ do
dziewczyny. — PrzyniosÚ ci kawÚ i coĂ do zjedzenia.
Czekaïem na odpowiedě, ale dziewczyna nic nie powiedziaïa,
nawet nie uniosïa gïowy.
Bez wahania potruchtaïem do wyjĂcia z zauïka i wszedïem do
Starbucksa. ZdjÈïem z gïowy kaptur i otrzÈsnÈïem siÚ z deszczu.
Podszedïem do baristki, brunetki mniej wiÚcej w moim wieku.
UĂmiechnÚïa siÚ, gdy siÚ zbliĝyïem.
— Dwie czarne z miejscem na mleko — zamówiïem, po czym
zajrzaïem do lodówki. WziÈïem kilka butelek wody i kilka kanapek,
po czym poïoĝyïem je na ladzie. — I jeszcze to. I kilka ciastek czekoladowych.
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SiÚgnÈïem do kieszeni po pieniÈdze. Gdy uniosïem wzrok, zobaczyïem, ĝe brunetka uĂmiecha siÚ do mnie. Jej brew byïa uniesiona w sposób, który nauczyïem siÚ rozpoznawaÊ. Chciaïa ze mnÈ
porozmawiaÊ. Podobaïem siÚ jej. Gdy tylko zachichotaïa, poczuïem,
ĝe moje policzki stajÈ siÚ gorÈce.
— JesteĂ chyba bardzo gïodny — powiedziaïa ĝartobliwie, wskazujÈc na jedzenie.
Czekaïa na mojÈ odpowiedě, ja jednak jedynie przeczesaïem
wïosy palcami, wgapiïem siÚ w ladÚ i potrzÈsnÈïem gïowÈ.
PrzestÈpiïem z nogi na nogÚ, gdy nabiïa kanapki na kasÚ.
— Chcesz, ĝeby ci je zagrzaÊ? — zapytaïa, pochylajÈc siÚ w mojÈ
stronÚ. SkinÈïem gïowÈ.
Usïyszaïem, jak z ust baristki dochodzi kolejny zalotny chichot.
¿oïÈdek mi siÚ zacisnÈï, gdy zobaczyïem, ĝe pochyla siÚ i opiera
ïokcie na blacie. ZerknÚïa na mnie i nie miaïem wyjĂcia, musiaïem
spojrzeÊ jej w oczy. Znowu siÚ uĂmiechnÚïa.
— Jak masz na imiÚ? — zapytaïa. — No wiesz, to potrzebne do
zamówienia — dodaïa, unoszÈc kubek.
— Levi — odpowiedziaïem cicho i podaïem jej piÚÊdziesiÈtkÚ.
Dziewczyna wziÚïa jÈ i zanim zdÈĝyïa siÚ odezwaÊ, wymamrotaïem:
— Reszta dla ciebie.
OdwracajÈc siÚ w kierunku miejsca, gdzie odbieraïo siÚ zamówienia, zobaczyïem kÈtem oka wyraz rozczarowania na jej twarzy,
jednak myĂl o dziewczynie z ulicy wyparïa z moich myĂli wszelki
Ălad poczucia winy. PomyĂlaïem o jej ubraniach, o przemoczonych
i przetartych kocach. Serce bolaïo mnie na myĂl o tym, jak wyglÈdaïo jej ĝycie. Ta egzystencja to byïa jej codziennoĂÊ.
WziÈïem gïÚboki oddech, wyjrzaïem przez okno i zobaczyïem po
drugiej stronie ulicy Ăwiatïo z taniego sklepu firmowego Seahawks.
— Wracam za piÚÊ minut — powiedziaïem do baristki, opierajÈc rÚce na blacie. Zmarszczyïa brwi i wzruszyïa ramionami.
Narzuciïem kaptur z powrotem na gïowÚ, wyszedïem z kawiarni i przebiegïem przez ulicÚ. Wszedïem do zagraconego sklepu
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i zaczÈïem siÚ rozglÈdaÊ po asortymencie. Koszulki, bluzy i tandetne kubki z napisem „12th Man Pride” zajmowaïy caïe wnÚtrze.
Przepychaïem siÚ miÚdzy wieszakami z ubraniami, aĝ udaïo mi
siÚ znaleěÊ trzy bluzy w mniejszym rozmiarze i z nieco mniej rzucajÈcymi siÚ w oczy napisami. NastÚpnie ruszyïem do kÈta, gdzie
leĝaïy polarowe koce z nadrukiem Seahawks. WziÈïem dwa i zaniosïem wszystko do kasy. Zapïaciïem, wróciïem po kawy i jedzenie
do kawiarni i w rekordowym tempie znalazïem siÚ znowu w alejce.
WchodzÈc w zauïek, rozejrzaïem siÚ, sprawdzajÈc, czy napastnik nie wróciï. Panowaïa martwa cisza. Zmruĝyïem oczy, starajÈc siÚ
dostrzec coĂ w póïmroku. Dziewczyna nadal kuliïa siÚ pod ĂcianÈ.
Nawet z pewnej odlegïoĂci widziaïem, ĝe jej drobne ciaïo caïe drĝy.
Jej stan siÚ pogarszaï.
— To ja, wróciïem — powiedziaïem gïoĂno, zbliĝajÈc siÚ. Nie
chciaïem jej wystraszyÊ. Dziewczyna nie poruszaïa siÚ i poczuïem
przypïyw paniki, ĝe jest z niÈ naprawdÚ ěle.
Jednak gdy stanÈïem przed niÈ, podskoczyïa, a z jej gardïa wyrwaï siÚ chrapliwy okrzyk. Zrobiïem krok w tyï. Spojrzenie jej olbrzymich, niebieskich oczu byïo wbite we mnie. Jej oddech byï
urywany, po policzkach spïywaïy krople potu.
— Przepraszam, woïaïem, ĝe to ja, ale nie usïyszaïaĂ.
Dziewczyna pociÈgnÚïa za szalik na szyi. Jej skóra byïa zarumieniona. Dziewczyna spojrzaïa na to, co przyniosïem i jej oczy siÚ
rozszerzyïy. Uznaïem, ĝe to moja szansa, ĝeby coĂ jej wyjaĂniÊ.
PrzykucnÈïem i wyciÈgnÈïem w jej stronÚ kubek z kawÈ z mlekiem
i cukrem. Dziewczyna zmarszczyïa brwi.
— To dla ciebie — wyjaĂniïem.
PrzeïknÚïa ĂlinÚ. Poczuïem, jak rumieniÚ siÚ, gdy na jej twarzy
pojawiï siÚ wyraz wdziÚcznoĂci. Najwyraěniej zrozumiaïa, ĝe nie
kïamiÚ. Z trudem wyprostowaïa siÚ, opierajÈc siÚ wyĝej o ĂcianÚ.
Oparïem siÚ pokusie, aby jej pomóc, i trzymaïem siÚ z boku. Wiedziaïem, ĝe dopiero co zostaïa zaatakowana i nie pragnÚïa mojego
dotyku, nawet jeĂli miaïem dobre zamiary.
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Jej dïoñ uniosïa siÚ. SÈdziïem, ĝe wyciÈga jÈ po kawÚ, ona jednak chwyciïa za swój duĝy kaptur i ĂciÈgnÚïa go do tyïu, odsïaniajÈc swojÈ twarz.
Wbijaïa wzrok w ziemiÚ i oblizaïa spieczone wargi. Wstrzymaïem oddech i wypuĂciïem go dopiero, gdy spojrzaïa na mnie. Widziaïem, ĝe nie jest aĝ tak mïoda, jak poczÈtkowo myĂlaïem. CoĂ
w jej spojrzeniu powiedziaïo mi, ĝe jest mniej wiÚcej w moim wieku, a wiedziaïem, ĝe to sprawia, iĝ prawie niemoĝliwe bÚdzie uzyskanie dla niej pomocy. Nie byïa juĝ nieletnia. Nie mogïem jej
zmusiÊ, ĝeby poszïa gdzieĂ, gdzie sama nie zechce.
Cisza miÚdzy nami staïa siÚ ciÚĝka i przytïaczajÈca. WcisnÈïem
w jej dïoñ kubek z kawÈ. Dziewczyna spojrzaïa na niego, jakby byï
koïem ratunkowym, po czym powoli go ujÚïa. Przez chwilÚ myĂlaïem, ĝe nie da rady go utrzymaÊ i wypadnie jej z drĝÈcego uĂcisku,
pomogïem wiÚc jej przytrzymaÊ kubek, tak aby jego zawartoĂÊ siÚ
nie rozlaïa.
Poczuïem wtedy, jak mocno siÚ trzÚsie. Odstawiïem swój kubek
na ziemiÚ i przysunÈïem siÚ bliĝej, ĝeby pomóc jej unieĂÊ kawÚ do
ust. Gdy poczuïa smak gorÈcego napoju, przymknÚïa oczy i wziÚïa
ciÚĝki, drĝÈcy oddech.
— W porzÈdku? — zapytaïem cicho. Dziewczyna otworzyïa
oczy i przechyliïa gïowÚ na bok, przyglÈdajÈc siÚ mojej twarzy. Nie
usïyszaïa mnie. OdchrzÈknÈïem i zapytaïem gïoĂniej: — Dobrze
siÚ czujesz?
Patrzyïa na moje usta. Po chwili przeniosïa spojrzenie na moje
oczy i powoli skinÚïa gïowÈ. Oparïa kubek z kawÈ o kolano. OdsunÈïem siÚ i podaïem jej torbÚ z jedzeniem. Zauwaĝyïem, ĝe znowu
wpatruje siÚ w moje usta, i powiedziaïem dobitnie:
— Kanapki i ciastka.
Czuïem, jak policzki mnie palÈ pod wpïywem jej spojrzenia.
Nigdy nie wypowiedziaïem tylu sïów do ĝadnej dziewczyny, ale ona
wydawaïa siÚ jeszcze bardziej introwertyczna niĝ ja.
Na koniec wyjÈïem bluzy i koce i poïoĝyïem je obok niej.
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— MogÚ? — zapytaïem, wskazujÈc na mokry koc, którym byïa
przykryta.
Dziewczyna zamarïa w bezruchu i zaczÚïa mruĝyÊ oczy. Uniosïem
skraj przemoczonego koca, tak aby mogïa go zobaczyÊ, i powiedziaïem:
— To nie zapewnia ci ciepïa. — Poczuïem przypïyw wspóïczucia.
— To dlatego chorujesz.
Dziewczyna nie odezwaïa siÚ. Moje wspóïczucie szybko przeksztaïciïo siÚ we frustracjÚ, ale po chwili dziewczyna poruszyïa siÚ i powoli, jakby z bólem, uniosïa dïoñ z kawÈ z przemoczonego materiaïu.
OdetchnÈïem z ulgÈ. PrzysunÈïem siÚ bliĝej, aĝ moja twarz
znalazïa siÚ o kilka centymetrów od niej. Serce waliïo mi jak oszalaïe
z powodu tej bliskoĂci, a gdy uniosïem wzrok, zaparïo mi dech w piersi.
Dziewczyna wpatrywaïa siÚ we mnie z takÈ intensywnoĂciÈ, jej
przygaszone spojrzenie przesuwaïo siÚ po mnie tak uwaĝnie, jakby
próbowaïa zanotowaÊ najlĝejsze moje drgnienie, kaĝdÈ zmianÚ wyrazu twarzy, kaĝde sïowo z moich ust.
Jej oddech, który i tak byï ciÚĝki, teraz staï siÚ jeszcze bardziej
urywany i wiedziaïem, ĝe nie ma to nic wspólnego z zimnem.
Byïa przeraĝona.
Ta dziewczyna, to chucherko, baïa siÚ mnie. Sposób, w jaki jej
oczy Ăledziïy kaĝdy mój ruch, jej bezradnoĂÊ i choroba przypominaïy mi mojÈ mamÚ, leĝÈcÈ na wÈskim ïóĝku, zïamanÈ chorobÈ,
jak równieĝ Lexi, gdy byïa chora, sïaba i samotna w szpitalu. Dlatego czuïem, ĝe muszÚ przy niej zostaÊ. To byï ludzki obowiÈzek.
Ta dziewczyna mnie okradïa, zabraïa mi najcenniejszÈ rzecz, jakÈ
miaïem, jednak widziaïem, dlaczego to zrobiïa — tak wyglÈdaïo jej
ĝycie. Ten przeklÚty, zapyziaïy zauïek byï caïym jej ĝyciem.
¥cisnÈïem mocniej koc w garĂci, czujÈc buzujÈcy we mnie
gniew. Dlaczego niektórym ludziom w ĝyciu tak siÚ nie wiodïo,
podczas gdy inni pïynÚli przez nie bez najmniejszych trosk? Gniew
byï tak silny, ĝe rÚce zaczÚïy mi siÚ trzÈĂÊ. Skupiïem siÚ na nich,
wiedzÈc, ĝe jestem bliski utraty panowania. Nagle poczuïem dotkniÚcie zimna — lodowatego — na palcach i uniosïem wzrok.
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Dziewczyna… poïoĝyïa swojÈ dïoñ w rÚkawiczce bez palców na
mojej rÚce. PrzeïknÈïem ĂlinÚ raz i drugi, po czym zmusiïem siÚ,
ĝeby spojrzeÊ na jej twarz. Jej niebieskie oczy obserwowaïy mnie
i gdy wreszcie w nie spojrzaïem, zobaczyïem, jak kiwa gïowÈ.
Chciaïa powiedzieÊ „DziÚkujÚ”.
Mój gniew natychmiast siÚ ulotniï. Nie poruszyïem siÚ, aĝ
dziewczyna zabraïa dïoñ. Gdy to zrobiïa, zdjÈïem z jej kolan mokry
koc. Jej dĝinsy byïy podarte i nie wynikaïo to z mody. Gniew niemal
powróciï, gdy dostrzegïem, ĝe guzik przy pasku jej dĝinsów zostaï
urwany i widaÊ byïo nad nim kawaïek goïej skóry brzucha, lekko
krwawiÈcy po zadrapaniu.
Ten facet. Ten facet, którego widziaïem, jak jÈ atakowaï, musiaï
to zrobiÊ. Gdybym nie pojawiï siÚ dokïadnie w tym momencie…
Dziewczyna gwaïtownym ruchem obciÈgnÚïa bluzÚ, zakrywajÈc
zadrapanie. Jej policzki byïy krwistoczerwone. Wiedziaïem, ĝe to
wynik wstydu, i to wkurzyïo mnie jeszcze bardziej. Nie miaïa siÚ
czego wstydziÊ.
Zmusiïem siÚ do zachowania spokoju, wziÈïem dwa koce, które
przyniosïem, i przykryïem jÈ nimi. Patrzyïem z zapartym tchem,
jak jej oczy siÚ przymknÚïy, a dïoñ powoli pogïadziïa miÚkki materiaï. Serce niemal wyskoczyïo mi z piersi, gdy na jej ustach pojawiï
siÚ cieñ uĂmiechu.
Suchy koc. Tyle wystarczyïo. Dla tej dziewczyny suchy koc byï
niczym dar niebios.
Kucaïem obok niej, obserwujÈc tÚ chwilÚ szczÚĂcia, aĝ poczuïem
zimny powiew. Chïód wsÈczaï siÚ w moje koĂci. Byïem juĝ przemoczony i zziÚbniÚty. Nie potrafiïem sobie nawet wyobraziÊ, jak musiaïa czuÊ siÚ ta dziewczyna, która przebywaïa tu Bóg wie jak dïugo.
WziÈïem z ziemi swojÈ kawÚ i usiadïem obok niej. Gdy na niÈ
spojrzaïem, zobaczyïem, ĝe trzyma w dïoniach kubek z kawÈ. Byï
tak duĝy, ĝe ona wyglÈdaïa na jeszcze drobniejszÈ. Tak samo jak
wczeĂniej caïa jej uwaga byïa skoncentrowana na mnie. Spróbowaïem usiÈĂÊ wygodniej na twardej ziemi.
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— Znam kogoĂ, kto moĝe ci pomóc — powiedziaïem, wpatrujÈc
siÚ w asfalt pod stopami i liczÈc w nim pÚkniÚcia. — Nie moĝesz tu
zostaÊ. Tu nie jest bezpiecznie, a ty jesteĂ chora.
OdpowiedziÈ byïa jedynie cisza.
Spojrzaïem na niÈ. Widziaïem jedynie jej smutnÈ twarz i poczuïem przypïyw desperacji. Wyraz jej twarzy mówiï, ĝe nigdzie siÚ
nie wybiera. WyczuwajÈc moje spojrzenie, ïagodnie potrzÈsnÚïa
gïowÈ. ZacisnÈïem szczÚki.
— ProszÚ. Nie mogÚ ciÚ tu tak zostawiÊ — bïagaïem, wskazujÈc
na otoczenie.
Jednak dziewczyna jedynie pochyliïa gïowÚ i sÈczyïa kawÚ. Nie
zastanawiajÈc siÚ, dotknÈïem jej nogi. Aĝ podskoczyïa, a jej spojrzenie znowu powÚdrowaïo ku mnie. Spróbowaïem jeszcze raz.
— ProszÚ.
Dziewczyna odwróciïa wzrok. W wejĂciu do zauïka nagle rozlegïy siÚ gïoĂne okrzyki. Odchyliïem siÚ do tyïu i zobaczyïem kilku
chïopaków, którzy weszli tu, ĝeby siÚ odlaÊ. Byli zalani w trupa i potykali siÚ o rozrzucone wokóï kontenerów Ămieci.
PotrzÈsnÈïem gïowÈ. Nie powinna tu zostawaÊ. Tu nie byïo
bezpiecznie.
TrzymajÈc swojÈ kawÚ, wstaïem. Dziewczyna gwaïtownie odwróciïa gïowÚ w mojÈ stronÚ. Spojrzaïem na niÈ i serce mi siÚ ĂcisnÚïo na widok jej pytajÈcych niebieskich oczu, wypeïnionych niepewnoĂciÈ.
Zrobiïem krok do przodu i wskazaïem na miejsce za niÈ, przy Ăcianie. OpuĂciïa wzrok, potem znowu na mnie spojrzaïa ze zdumieniem,
jednak nie odmówiïa. Nawet wydawaïo mi siÚ, ĝe odetchnÚïa z ulgÈ.
Powoli i ostroĝnie usiadïem obok niej i objÈïem siÚ ramionami.
Byïo przeraěliwie zimno.
Dziewczyna musnÚïa mnie ramieniem. Poczuïem dreszcz wzdïuĝ
krÚgosïupa i wiedziaïem, ĝe nie ma to nic wspólnego z zimnem.
Nigdy jeszcze nie znajdowaïem siÚ tak blisko dziewczyny, nigdy. RozeĂmiaïem siÚ w duchu — pierwszy raz siedziaïem obok dziewczyny,
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i to byïa bezdomna, którÈ staraïem siÚ chroniÊ. Jake i Ashton umarliby ze Ămiechu na ten widok. Jestem pewny, ĝe Axel równieĝ inaczej wyobraĝaï sobie mój dzisiejszy wieczór.
CzujÈc na sobie spojrzenie, odwróciïem siÚ i zobaczyïem, ĝe
dziewczyna przyglÈda mi siÚ ze ĂciÈgniÚtymi ze zdziwieniem brwiami. Jej spojrzenie powÚdrowaïo do moich ust.
— ZostanÚ tu trochÚ. Nie jesteĂ tu bezpieczna sama — powiedziaïem.
Na jej ïadnej buzi odbiï siÚ wyraz niezrozumienia.
— ¥pij. BÚdÚ ciÚ chroniï — powiedziaïem tylko.
Niebieskie oczy dziewczyny wypeïniïy siÚ ïzami. Patrzyïem na
niÈ ze ĂciĂniÚtym sercem. Po policzku spïynÚïa jej ïza i spadïa na
koc, który jej kupiïem i który juĝ zaczynaï byÊ wilgotny.
— JesteĂ zmÚczona? — zapytaïem, nie mogÈc patrzeÊ, jak pïacze. Dziewczyna zawahaïa siÚ i wreszcie niechÚtnie skinÚïa gïowÈ.
Oblizaïem spierzchniÚte usta, powoli przysunÈïem siÚ bliĝej i powiedziaïem: — To Ăpij. Nikt ciÚ nie skrzywdzi.
Jakby przyciÈgniÚta ciepïem mojego ciaïa dziewczyna oparïa siÚ
o moje ramiÚ. Gïowa jej opadïa. Nadal Ăciskaïa w dïoni kubek z kawÈ.
Spojrzaïem na jej brudne blond wïosy i drobne ciaïo wtulone we mnie.
Wydawaïa siÚ taka zagubiona.
Nie wiedziaïem, ile czasu minÚïo, gdy spaïa z gïowÈ na moim
ramieniu, jednak gdy jej oddech siÚ wyrównaï, poczuïem, ĝe teraz
mam szansÚ zadzwoniÊ.
Tak powoli, jak to moĝliwe, wysunÈïem siÚ spod niej i oparïem
jÈ o ĂcianÚ. Wstaïem i spojrzaïem na jej skulone ciaïo. Jej skóra
byïa blada, byïa wychudzona i caïa drĝaïa. Nie miaïem ochoty jej
zostawiaÊ i robiïem to ze ĂciĂniÚtym sercem, ale musiaïem porozmawiaÊ z Lexi. Nie byïem pewny, jak dïugo dziewczyna jeszcze
przetrwa w tych warunkach i w takim stanie.
Upewniwszy siÚ, ĝe koce skrywajÈ miejsce, gdzie leĝaïa, wybiegïem z zauïka i zaczÈïem szukaÊ budki telefonicznej. Musiaïem
przebiec cztery przecznice, zanim w koñcu jÈ znalazïem. WiedzÈc,
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ĝe trwaïo to za dïugo, zadzwoniïem do Lexi, która odebraïa po
trzecim dzwonku.
— Lex? PotrzebujÚ twojej pomocy — powiedziaïem bez wstÚpów, gdy tylko siÚ odezwaïa.
Lexi zgodziïa siÚ spotkaÊ ze mnÈ w Starbucksie. Pobiegïem
z powrotem do zauïka z poczuciem winy. Powiedziaïem Lexi, ĝe
byïem na imprezie i natknÈïem siÚ na dziewczynÚ, gdy impreza
przeniosïa siÚ do baru.
BiegnÈc, pomyĂlaïem o mamie. Ona zrobiïaby to samo dla tej dziewczyny. Nie pozwoliïaby, ĝeby ktoĂ w potrzebie zostaï bez pomocy.
Ja teĝ tego potrzebowaïem. Potrzebowaïem zobaczyÊ, ĝe komuĂ
takiemu jednak siÚ udaje.
Dobiegïem do zauïka i pobiegïem w gïÈb, jednak gdy tam dotarïem, powitaï mnie jedynie pusty kubek po kawie, resztki jedzenia i stary koc, rzucony na ziemiÚ.
Rozejrzaïem siÚ dookoïa, szukajÈc dziewczyny, jednak prawda
aĝ kïuïa w oczy: zniknÚïa.
Poczuïem rozczarowanie. Pochyliïem siÚ, zwinÈïem dïoñ w piÚĂÊ
i uderzyïem w pusty kubek na ziemi. PrzesunÈïem dïoniÈ po twarzy.
Nagle zobaczyïem kawaïek papieru, leĝÈcy na kocu pod daszkiem.
Zmarszczyïem brwi i podniosïem Ăwistek. Przerywanym niebieskim dïugopisem napisane byïy dwa sïowa: „DziÚkujÚ Ci”.
Gapiïem siÚ na te dwa wyrazy, tak jakby trzymaïy mnie w tym miejscu. To byï jedyny komunikat ze strony tej dziewczyny: „DziÚkujÚ Ci”.
Poczuïem ucisk w doïku na myĂl o niej bïÈkajÈcej siÚ gdzieĂ po
ulicach, zupeïnie samej. PomyĂlaïem o tych wielkich niebieskich
oczach, które napeïniïy siÚ ïzami, gdy jej powiedziaïem, ĝe z niÈ
zostanÚ i zadbam o jej bezpieczeñstwo, aby mogïa zasnÈÊ bez lÚku.
Z poczuciem klÚski ruszyïem ulicami, próbujÈc jÈ odnaleěÊ.
ZaglÈdaïem wszÚdzie: w kaĝdy zauïek, bramÚ i uliczkÚ. Ale zniknÚïa
i nie miaïem pojÚcia, gdzie mogïa siÚ podziaÊ. Wróciïem do budki
telefonicznej, zadzwoniïem do Lexi i powiedziaïem jej, ĝe dziewczyna jednak nie potrzebuje naszej pomocy.
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Potem zïapaïem taksówkÚ, aby wróciÊ do domu — do olbrzymiej posiadïoĂci Austina i Lexi. Do otaczajÈcych mnie wygód, podczas gdy dziewczyna o wielkich, niebieskich oczach zostaïa gdzieĂ
na ulicy, chora i osamotniona.
Gdy wĂlizgnÈïem siÚ na tylne siedzenie taksówki, oparïem gïowÚ
o szybÚ, ĂciskajÈc w dïoni karteczkÚ od dziewczyny.
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