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Rozdzia  1.
SEVIN

Jej ciep y oddech askota  mnie w ucho.
— Sevin, b d  potrzebowa  pary silnych r k, eby przygotowa

hall na niadanie po mszy.
By  to kod oznaczaj cy co  zupe nie innego. Oboje wiedzieli my,

e moje silne r ce b d  robi  wiele wi cej, ni  tylko ustawia  krzes a
i sto y. Zdumiewa o mnie, e chyba nikt inny o tym nie wiedzia .
W ka d  niedziel  o tej samej porze, jakie  czterdzie ci minut przed
ko cem nabo e stwa, podchodzi a do mojej awki. Wychodzili my
razem, a mimo to raczej nikt si  nie zorientowa , co tak naprawd
ma miejsce.

Promienie s o ca przenikaj ce przez kolorowe szybki witra y
ta czy y wokó  jej upi tych blond w osów. Candace skin a na mnie
palcem, ebym poszed  za ni  do budynku przylegaj cego do ko cio a.
Kiedy szed em wzd u  nawy, d wi ki mszy powoli cich y. Stwardnia-
em na sam widok jej ty ka ko ysz cego si  pod staromodn  o ówkow
spódnic . Niew tpliwie zmierza em wprost do piek a.

Gdyby oni tylko wiedzieli.
Kiedy weszli my do hallu, uderzy  mnie zapach parzonej kawy.

Min li my przygotowany ju  stolik z wypiekami. Drzwi do komórki
zaskrzypia y, kiedy je otwiera a, a mój kutas zadr a  z niecierpliwo ci.

Przycisn em si  do niej w ciemno ci, drzwi zamkn y si  za
nami.

Candace poci gn a za sznurek i w czy a ma a lampk  pod sufi-
tem. U miechn a si  i nie trac c czasu, przyst pi a do rozpinania
mojej koszuli.

Poleć książkęKup książkę
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— Hej, co ty wyprawiasz? Ja tu mam na sobie najlepsze ubranie,
a ty je ot tak gnieciesz — dra ni em si  z ni , jednocze nie rozpinaj c
spink  przytrzymuj c  jej w osy. Loki seksownie rozsypa y si  jej na
ramiona.

— Twoje najlepsze ubranie to brak ubrania, kotku. Tym razem
nie gasimy wiat a. Musz  widzie  twoje cia o, Sevin. Czeka am na to
ca y tydzie . Bo e, ale si  st skni am. Siedem dni to za d ugo. —
Zdj a mi z ramion koszul  i rzuci a j  na pod og . — Jeste  taki
pi kny, kotku — wyszepta a. — Taki pi kny.

Zamkn em oczy, kiedy poca unkami schodzi a coraz ni ej w dó
mojej klatki piersiowej.

— Ca kiem przyjemnie — wymrucza em.
Odpowiedzia a, nie oddalaj c ust od mojej skóry.
— Nie znosz , jak na ciebie patrz  te wszystkie nastolaty w ko-

ciele. Wszystkie ci  pragn , Sevin. A tylko ja ci  dostaj , tylko ja mog
patrze , co znajduje si  pod tymi wszystkimi ubraniami, tylko ja widz
to cia o jak wykute z kamienia… Stworzone do grzechu. Tylko ja,
prawda?

— Tak. Oczywi cie — sk ama em. Niektóre z tych dziewczyn
mnie widzia y.

Rozpi a mi spodnie i chwyci a mojego nabrzmia ego kutasa, a we
mnie zacz o kie kowa  znajome poczucie winy, które jednak szybko
ucich o.

Podnios a bluzk , wyj a kondom zza stanika z czarnej koronki
i rozerwa a opakowanie z bami. Patrz c mi w oczy, starannie nasu-
n a na mnie pr kowan  gumk . Patrzy a na mnie, jakbym do niej
nale a . Poczu em si  nieswojo, ale nie na tyle, by przesta .

— Odwró  si  — powiedzia em, eby nie musie  widzie  jej
twarzy.

Opar a d onie o cian , jej spódnica osun a si  na pod og .
Do momentu, kiedy sapn a, gdy w ni  wszed em, jedynym dobie-

gaj cym nas d wi kiem by a przyt umiona muzyka organów.
— Cicho — ostrzeg em.

Poleć książkęKup książkę
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Kurwa, zwariowa a, eby tak ha asowa ? Nie potrafi em wyobra-
zi  sobie konsekwencji, gdyby kto  nas znalaz .

Z ka dym pchni ciem przypomina o mi si  jednak, czemu wci
wraca em do Candace. W tych krótkich chwilach, które sp dzali my
tu razem, mog em zamkn  oczy i wyobra a  sobie, e by a kim  in-
nym. Kim , kto co  znaczy . Podoba o mi si  udawanie, e pragn
mnie, e kocha  mnie kto  znacz cy. W rzeczywisto ci wykorzysty-
wa a mnie tak samo jak ja j . Ale dla kogo , kto dorasta  bez krzty
czu o ci, seks by  namiastk  mi o ci, namiastk  wi zi z inn  osob .
W odró nieniu od prawdziwej mi o ci, która zwykle ko czy a si  bó-
lem, w tej sytuacji nikomu nie musia a sta  si  krzywda. Po wyj ciu
st d zachowywali my si , jakby to si  nigdy nie wydarzy o.

Drugi powód, czemu wci  to robi em, by  prosty: przyjemno .
By o co  uzale niaj cego w pope nianiu z ych uczynków. Na tym w a-
nie polega  mój problem. Z e zachowanie zawsze przyprawia o

mnie o eufori , nawet w bardzo m odym wieku. Mo na by pomy le ,
e jako dwudziestolatek b d  zachowywa  najwy sze standardy mo-

ralno ci wynikaj ce z wychowania pod kloszem. Ale w moim przy-
padku wszystko obróci o si  przeciwko mnie.

W dzieci stwie by em tym dzieciakiem, który zbiera  pieni dze
w ko ciele tylko po to, eby zgarn  z tacy kas  na papierosy. Tym
dzieciakiem, który po lekcji o Biblii, gdy temat dotyczy  po dania,
wraca  do pokoju, eby trzepa  konia nad „Playboyem” chowanym
pod ó kiem. Chyba z natury zawsze by em grzesznikiem. Jednak
schadzki z Candace niew tpliwie wyznacza y nowe dno.

— Szlag. Sevin, mocniej! — j kn a.
Gdzie  w oddali da o si  s ysze  d wi k policyjnej syreny. Napar-

em na Candace z ca  si , a  przycisn wszy twarz do ciany, wyda a
znany mi st umiony krzyk. Wtedy pozwoli em sobie doj .

Nied ugo potem wrócili my do zimnej rzeczywisto ci. W po pie-
chu wk adali my ubrania, eby zd y  do ko cio a przed ko cem
mszy. Wkrótce pomieszczenie wype ni si  lud mi szybciej, ni  ja wy-
pe ni em Candace.

Poleć książkęKup książkę
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Zapi a ostatni guzik, obliza a usta i powiedzia a:
— Dzi kuj , mój pi kny ch opcze. To by o niesamowite.
Przez co , co jeszcze chwil  temu wydawa o mi si  takie przyjemne,

teraz robi o mi si  niedobrze.
Nast pny kwadrans sp dzili my na tym, po co tu rzekomo przy-

szli my, czyli na ustawianiu sto ów i krzese .
Zdumia  mnie zgie k panuj cy w ko ciele po naszym powrocie.

Wokó  biegali zdenerwowani ludzie. Zza witra y przebija y ostre czer-
wone wiat a karetek.

W k cie p aczem zanosi a si  moja macocha. Moi przyrodni bracia
próbowali podtrzymywa  jej zwiotcza e cia o.

Co si  dzieje?
Zobaczy em grup  ratowników pochylaj cych si  nad kim . Zaj o

mi chwil , by si  zorientowa , e to mój ojciec.
Pastor Thomas podbieg  do mnie, eby zablokowa  mi drog .
— Sevin… Synu. Tak mi przykro. Twój ojciec… Upad  w po owie

mszy. Ratownicy w a nie potwierdzili, e nie mogli go uratowa . Nie
oddycha. Odszed  do Ojca Niebieskiego.

Nie.
Nie.
Nie.
Mój ojciec nie yje?
Surrealistyczne uczucie. W szoku mog em my le  tylko o tym,

e w ko cu ka dego doganiaj  jego grzechy. Z e rzeczy dziej  si  z ym
ludziom. Tata by  dobrym cz owiekiem. Nie zas ugiwa  na taki los.
Ale ja zas ugiwa em. Oto moja kara, od dawna zas u ona.

Candace sta a nieruchomo, zakrywaj c d o mi usta.
— Tak mi przykro — powtórzy  pastor.
Spojrza em mu w oczy, nie mog c znale  s ów. Chcia em mu

powiedzie , e to nie on mnie powinien a owa . Ja powinienem a-
owa  jego. To by a moja wina. Poniewa  gdy umiera  mój ojciec, ja
za cian  posuwa em on  pastora.
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