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„Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, 
dopóki bycie silnym nie stanie się 
jedynym wyjściem, jakie masz.”

                                                  Bob Marley

Kochanemu Tacie Waldkowi,  
który jest moim najlepszym przyjacielem
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Prolog

Kiedyś

Był sobie mężczyzna…
Jakiś czas temu, dokładnie na początku lat dziewięć-

dziesiątych, żył sobie Thomas Johnson, człowiek, który 
piastował stanowisko rzecznika gubernatora. Tak odpo-
wiedzialna rola nie przeszkadzała mu w rozwijaniu jego 
pasji — tańca. Thomas fascynował się hip-hopem, które-
go kolebką były brudne i biedne dzielnice dużych miast 
w USA. Mężczyzna mieszkał niedaleko podejrzanych 
zaułków, gdzie nocą nie chciały pokazywać się nawet 
gwiazdy na niebie, a w powietrzu unosił się strach. Tho-
mas obserwował uliczne walki ciemnoskórych, którzy 
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tworzyli gangi. Nie godził się z przemocą, bo nienawiść 
rodziła jeszcze większą nienawiść.

Tańcząc, stawał się kimś innym. Zapominał o otacza-
jącej go rzeczywistości. Tańcząc, szybował myślami do 
nieba. Tworzył swoją lepszą wizję jutra, które nie musiało 
opierać się na przemocy i zawiści.

Thomas przybrał przezwisko artystyczne Tommy the 
Clown i postanowił pokazać całe zło wojen gangów toczo-
nych na ulicach Bronxu. Wymyślił taniec zwany „tańcem 
klauna”, dzięki któremu udowadniał, że złe emocje można 
wyrzucić z siebie za pomocą specyficznych ruchów ciała 
— krumpu. Zainteresował nim młodzież, która zrozumia-
ła, że bunt można pokazać też w artystyczny sposób, bez 
użycia siły i zbędnych przekleństw, a sam Thomas stał się 
dla wielu młodych ludzi mentorem.

Kilka lat później otworzył własną szkołę tańca, do której 
werbował najzdolniejszych krumperów. Ten taniec stał się 
wentylem bezpieczeństwa dla agresywnej młodzieży oraz 
źródłem inspiracji dla współczesnych tancerzy.

Tak było kiedyś.

Teraz

Teraz nadeszła pora na niego…
Poznajcie chłopaka, który uwierzył, że taniec może 

odmienić życie.
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Dominik

Kwiecień

— Może na dzisiaj już wystarczy — burknął ogolony 
na łyso mężczyzna, którego palce przypominające ser-
delki oczyszczały moją brudną od tuszu i krwi skórę na 
ramieniu.

Spojrzałem na wiszący na ścianie salonu zegar, który 
wskazywał osiemnastą. Spędziłem na tym niewygod-
nym krześle osiem godzin. Początkowo upływały wieki, 
zanim minuty przeistaczały się w kwadranse, a te w go-
dziny. Ale kiedy tatuażysta zaczął wypełniać kontury 
wzoru, czas ruszył ze zdwojoną prędkością.

— Kiedy możemy dokończyć resztę? — zapytałem, pa-
trząc, jak mężczyzna nanosi na zaczerwienione miejsce 
wazelinę, którą następnie przykrył opatrunkiem z folii.

— Chcesz mnie wykończyć? Czy testujesz moją aniel-
ską cierpliwość? — zapytał, srogo marszcząc brwi.

— Po prostu nie chcę spędzić w twoim salonie całego 
pieprzonego tygodnia.

Krzaczaste brwi uniosły się wyżej. Następnie na twa-
rzy mężczyzny dostrzegłem ukradkowy uśmiech. Jego 
wargi zacisnęły się w jedną linię i przyjęły kształt pod-
kowy symbolizującej szczęście. Ten grymas nie pasował 
do kształtu twarzy tatuażysty ani do potężnej postury 
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jego wytatuowanego ciała. Moje nie było tak masywne, 
twarz wyglądała przyjaźniej, ale uśmiech także nie był 
moim przeznaczeniem. Rzadko można było dostrzec 
u mnie chociażby jego cień.

— Daj mi jeszcze dwa dni — oświadczył mężczyzna 
raptownie.

Skoro mam z nim spędzić dwa dni, po minimum osiem 
godzin, muszę nadać mu jakieś imię — pomyślałem. 
Może Ben? Tak, nazwę go Ben — postanowiłem, po czym 
zsunąłem się z krzesła szybkim ruchem.

— Chcę też przekłuć sobie sutki — oznajmiłem znie-
nacka, choć ten pomysł nie był podyktowany żadnym 
impulsywnym odruchem, już jakiś czas temu postano-
wiłem to zrobić.

Skoro mam hajs, muszę zrealizować swoje zamiary 
— pomyślałem i nałożyłem na koszulkę bluzę, a  na nią 
kurtkę, której kaptur obszyty był czarnym futrem.

— Podziwiam cię, koleś. Serio…
Mnie? Za co?
Spojrzałem rozmówcy prosto w  oczy, wydymając 

wargi, by zrozumiał, że nie wiem, o co mu chodzi. Ben 
ściągnął z ramion czarną koszulkę, odwrócił się i stanął 
naprzeciwko mnie tak, by moje oczy były na wysokości 
jego pleców… i olbrzymiego implantu wszczepionego 
pod jego skórę.

— Widzisz? — zapytał.
— Trudno nie zauważyć tego poroża z efektem 3D.
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— To implant subdermalny, stworzony na specjalne 
zamówienie. Kurwa, jak to bolało. — Ben wstrząsnął 
ramionami, aż fałdy skóry przy jego pachach zafalowały, 
odsłaniając czarne włoski. — Robi wrażenie, co nie?

— Taaak — przytaknąłem z niechęcią. Może ten jego 
implant schowany pod skórą byłby imponujący, gdyby 
Ben pozbył się kilku litrów tłuszczu na plecach i ramio-
nach.

Mężczyzna odwrócił się do mnie i włożył koszulkę.
— A co mnie łączy z twoimi rogami? — zapytałem, 

marząc o tym, by w końcu wyjść z salonu i włożyć pa-
pieros do ust.

Ben sapnął, drapiąc swoimi serdelkami po cienkiej, 
zakręconej bródce.

— Przypuszczam, że nie zająknąłbyś się, gdyby wkła-
dano implant w twoje plecy. Jesteś chudy, ale masz wy-
trzymałość pierdolonego robota.

Ma się tę wprawę — pomyślałem i poczułem cierpki 
smak w ustach.

— Nie wiesz, czy nie jęknąłbym z bólu. Może po prostu 
dobrze radzę sobie z tłumieniem krzyku? — rzuciłem, 
po czym podszedłem do drzwi wyjściowych. Złapałem 
za klamkę i odwróciłem głowę tak, by po raz ostatni 
spojrzeć na Bena. — Jutro o tej samej porze? — zapyta-
łem, choć moje pytanie brzmiało raczej jak oznajmienie.

— Jasne.
Skinąłem głową, otworzyłem drzwi i wyszedłem.
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Wyciągnąłem z kieszeni kurtki pudełko z papierosami 
i wziąłem jednego. Ogniem z zapalniczki podpaliłem 
końcówkę, a kiedy brzeg białego rulonika stał się czer-
wony, zacisnąłem wargi i zaciągnąłem się dymem, by 
poczuć jego smak. Lubiłem wciągać tytoniowy dym, 
który oblepiał moją twarz niczym drobinki kurzu i lekko 
zatykał nozdrza. Wtedy czułem się wolny. Wolny od 
przeszłości i teraźniejszości, której więźniem jest każdy 
z nas, choć niewielu ma odwagę, by się do tego przy-
znać. Zapytany, dlaczego myślę, że jestem więźniem 
teraźniejszości, odpowiedziałbym, że ogranicza mnie 
liczba godzin. Pieprzone dwadzieścia cztery godziny, 
które upływają zbyt szybko, kiedy potrzebujemy mieć 
więcej czasu dla siebie, a zbyt mozolnie, kiedy czekamy 
na coś z niecierpliwością. Czas to szkodnik — szkodzi 
zdrowiu. I stresuje, zwłaszcza mnie.

Nasunąłem na głowę kaptur od kurtki, aż poczułem 
łaskotanie futra na policzkach. Często go nosiłem, kaptur 
był moim znakiem rozpoznawczym. Jedni mieli kaste-
ty, drudzy farbowali włosy na neonowy kolor, a jeszcze 
inni wybierali spodnie z opuszczonym krokiem. Mnie 
wystarczył kaptur. Zakładając go, przywdziewałem na 
twarz maskę kogoś, przed kim należy czuć respekt. 
I z takim szacunkiem traktowały mnie osoby zamiesz-
kujące dzielnicę, w której mieszkałem. Stwarzałem po-
zory silnej osoby, ale — jak wiadomo — pozory lubią 
mylić. Postanowiłem mimo wszystko walczyć, a taniec 
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mi w tym pomagał. Dawał mi szansę wyrzucenia złości, 
która wciąż we mnie siedziała. Tkwiła głęboko w środku 
niczym drzazga w palcu. Niby niewidoczna, a jednak 
bolesna.

Nawet nie zauważyłem, kiedy dotarłem do ulicy, przy 
której mieszkałem. Byłem zbyt mocno zaabsorbowa-
ny wypuszczaniem tytoniowego dymu. Stary budynek, 
który kiedyś odgrywał rolę magazynu, został lekko od-
remontowany i podzielony na mieszkania, a właściwie 
pokoje z aneksem kuchennym. Łazienki były wspólne 
dla trzech mieszkań znajdujących się na piętrze. Czasami 
było to niesamowicie kłopotliwe, czasami zabawne, kie-
dy ktoś obrzygiwał całą toaletę po całonocnym melanżu, 
a współlokator mieszkający obok próbował odświeżyć 
się przed wyjściem do pracy.

Budynek został podzielony na trzy segmenty, a do 
położonych na wyższych kondygnacjach prowadziły me-
talowe schody. Przypominało mi to mieszkanie Alex 
z filmu Flashdance i musiałem przyznać, że prezentowało 
się bardzo światowo, choć nie przewyższało poziomem 
domów spoza dzielnic Bronxu. Najważniejsze, że deszcz 
nie padał mi na głowę, bo tego nie znosiłem. A bieda… 
Z nią dało się żyć. Trzeba było tylko się jej nauczyć i do 
niej przywyknąć.

Pokonywałem co trzeci schodek, robiąc dwustopnio-
wą pauzę. Zostało mi z dzieciństwa. Wiecznie dokądś 
się spieszyłem. Dzisiaj marzyłem tylko o tym, by jak 
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najszybciej położyć się w łóżku i zasnąć. Po kilku godzi-
nach powinienem nałożyć na wytatuowane ramię maść 
z antybiotykiem i owinąć je świeżą folią, ale czułem, że 
nie mam na to siły.

Odnalazłem pęk kluczy w kieszeni spodni, po czym 
otworzyłem je, zrzuciłem z ramion kurtkę, z nóg buty 
i rzuciłem się na łóżko. Nie dbałem o to, że było już stare 
i wiele przeżyło w swoim życiu. Ważny był tylko mój 
wewnętrzny spokój.

Rodzice opuścili mnie, kiedy miałem trzy lata. Trafi-
łem do domu dziecka, a tam rozpoczęło się dla mnie mało 
dziecięce życie. To był czas, kiedy marzyłem, by stać się 
jak najszybciej dorosły i zacząć żyć po swojemu. Dwu-
krotnie trafiłem do rodziny zastępczej. Za pierwszym 
razem bardzo się cieszyłem, miałem wieść idealne życie 
jedynaka, gdyż małżeństwo, które mnie przygarnęło, nie 
mogło mieć dzieci. Mieszkałem z nimi dwa lata i na-
gle zostałem odesłany do domu dziecka niczym towar 
zwrotny podlegający prawu reklamacji. Kobieta i męż-
czyzna zapewniali mnie, że jestem dla nich wszystkim, 
ich nowym, lepszym życiem.

Zacisnąłem kurczowo pięści, wspominając odległe 
czasy. Nigdy nie zapomnę tamtego dnia.

Wstałem z łóżka i na bosaka pobiegłem do ła-
zienki. Wycisnąłem odrobinę pasty wielkości 
ziarenka grochu na niebieską szczoteczkę 
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i równo przez trzy minuty szczotkowałem zęby. 
Spoglądałem na wiszący na ścianie zegar 
i starałem się sumiennie wykonywać każde 
powierzone mi zadanie. Nie chciałem, by nowa 
mamusia i tatuś opuścili mnie, tak jak to zrobili 
moi rodzice. Następnie ściągnąłem piżamę 
i nałożyłem na siebie dresy, bardzo uważając 
na kołnierzyk, który zawsze musiał ładnie 
wystawać na zewnątrz bluzy. Ubrany posze-
dłem do kuchni, gdzie krzątała się już mamu-
sia, a właściwie pani Mariola.
— Dzień dobry, mamo — powiedziałem 
pogodnie i uśmiechnąłem się, szczerząc się tak 
szeroko, jak to było możliwe. Pamiętałem, 
co wyznała mi w sekrecie starsza pani z domu 
dziecka. Mówiła, bym uśmiechał się szeroko, 
bo tylko wtedy będę wzbudzał sympatię innych 
osób i tym samym miał szansę na znalezienie 
sobie rodziców zastępczych.
— Dzień dobry — odpowiedziała ładna blon-
dynka, siadając naprzeciwko mnie przy stole. 
Podsunęła pod moją brodę miskę z mlekiem 
i cynamonowymi płatkami. Białe morze 
zakołysało się gwałtownie w czerwonym 
naczyniu, a ja obserwowałem ten chwilowy 
sztorm z wielkim zaciekawieniem. Kiedy fale 
uspokoiły się, pochwyciłem w dłoń łyżkę 
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i zacząłem jeść. Byłem głodny, ale i bardzo 
łakomy cynamonowego smaku. Lubiłem, kiedy 
rozmiękłe kwadraciki przylepiały się do moje-
go podniebienia, języka, a nawet zębów. Lepi-
łem z namokłego jedzenia kulkę i wpychałem 
ją w puste miejsce po zębie, który wyleciał 
mi kilka dni wcześniej.
— Nie baw się jedzeniem, Dominiku! — krzyk-
nęła na mnie mamusia. Spojrzałem na nią 
nieco przestraszony i w myślach obiecałem 
powstrzymywać się od klejenia cynamonowych 
kulek. Dopiero teraz dostrzegłem jej blade 
policzki i rozmazany tusz pod oczami.
— Już nie będę — obiecałem i łapczywie 
połykałem zawartość kolejnej łyżki.
— Dobrze — usłyszałem jej stłumiony głos.
Znowu popatrzyłem na twarz mamusi. Nie 
uśmiechnęła się do mnie dzisiaj ani raz, choć 
zawsze to robiła. Czasami całowała mnie 
w policzek albo mierzwiła moje proste, czarne 
włosy.
— Muszę ci o czymś powiedzieć — wyznała 
chłodnym tonem.
Wytężyłem słuch, a nawet przestałem jeść. 
Chciałem jeszcze przestać głośno oddychać, 
bo wciąż wydawało mi się, że mój nos zbyt 
głośno syczał, kiedy nabierałem powietrza 
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nozdrzami, ale nie potrafiłem nad tym zapano-
wać. Nowy tatuś uspokajał mnie, że żyję dzięki 
temu, że oddycham.
Jeśli mam słuchać mamusi, nie mogę martwić się 
oddychaniem — pomyślałem i głośno wypuści-
łem powietrze ustami.
— Za kilka miesięcy urodzę dzidziusia — wy-
szeptała i jej twarz się rozpromieniła.
— Super! — krzyknąłem, ciesząc się, że naresz-
cie będę miał się z kim bawić.
— Tak, super. Jestem bardzo szczęśliwa. Przygar-
nęliśmy cię dlatego, że nie mogłam mieć dzieci.
— To teraz będziesz miała dwa dzieci — doda-
łem radośnie.
— Dwoje — poprawiła mnie mamusia. I nagle 
cały blask w jej oczach zniknął. — Wracasz 
wieczorem do domu dziecka, Dominiku.
Nie wiem, jak to się stało, ale upuściłem 
trzymaną łyżkę, która z brzdękiem spadła 
na podłogę. Próbowałem ją podnieść, nachyli-
łem się i… potrąciłem miskę z jedzeniem. 
Mleko rozlało się na obrus, a ja poczułem 
wstyd, że zawiodłem mamusię. Tyle razy 
prosiła mnie, bym uważał.
— Słyszałeś mnie? — powtórzyła stanowczo.
— Przepraszam — odparłem, próbując wycie-
rać mokry obrus serwetkami.
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— Zostaw to! To nie jest teraz ważne. Liczy się 
tylko to, byś zaakceptował naszą decyzję. Nie 
możesz tu dłużej zostać.
Moje palce wciąż ściskały białą serwetkę, którą 
bezwiednym ruchem przyłożyłem teraz do po-
liczka, po którym spływały łzy. Nie chciałem 
tam wracać. Chciałem być z mamą i tatą. 
Pragnąłem mieć dom i psa, którego obiecali 
kupić mi na siódme urodziny. Tyle razy słysza-
łem od mamusi, że nikomu mnie nie odda. 
Dlaczego teraz zamierzała to zrobić?
— Będę grzeczny, obiecuję — wycedziłem, 
połykając płynące łzy. — Nie chcę wracać 
do domu dziecka. Mój pokój jest duży, starczy 
miejsca na dwoje dzieci.
— Ty niczego nie rozumiesz — odparła pani 
Mariola, która nagle przestała chcieć być moją 
mamą.
To prawda, nie rozumiałem. Ci ludzie mówili, 
że mnie kochają. Czy nagle przestali czuć 
miłość? Mówili, że jestem dla nich wszystkim, 
a nagle stałem się nikim. Niczego nie rozumia-
łem, być może świat dorosłych był bardziej 
skomplikowany niż ten dziecięcy. Może oni 
chcieli więcej i nie rozumieli, że ja pragnąłem 
tylko ich. Nie potrzebowałem zabawek, nie mu-
siałem chodzić do kina. Mogłem też częściej 
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pomagać mamusi, byle tylko zostać. Byle mieć 
dom, w którym biły kochające mnie serca.
Tego wieczora znalazłem się z powrotem 
w domu dziecka. Nie mogłem pojąć, jak łatwo 
jest kogoś zwrócić i przestać kochać. Wtedy 
obiecałem sobie, że nigdy już nikogo nie 
pokocham. Po co przywiązywać się do osób, 
które mogą w każdym momencie, ot tak, 
przestać nam być bliskie?

Dotrzymałem słowa. Miłość to cicha zabójczyni, 
a ja nie chciałem się jej poddawać. Pragnąłem żyć w zgo-
dzie z samym sobą. Nie interesowały mnie związki, które 
moim zdaniem nigdy nie prowadziły do niczego dobre-
go. Wzajemne pretensje, kłótnie, wyzwiska, a później 
szybki seks na zgodę — i błędne koło toczyło się dalej. 
Nie ekscytowało mnie takie życie. Interesował mnie tyl-
ko seks, ale nawet o niego nie miałem zamiaru zabiegać. 
To kobiety dążyły do intymnego zbliżenia ze mną. Ja ich 
nawet nie dotykałem, obawiając się, by nie zarzucić sideł 
na kobiece serca. Dawałem im jasno do zrozumienia, 
czego oczekuję. Nie pozwalałem, by one dotykały mnie. 
To przywodziłoby zbyt wiele bolesnych wspomnień. Nie 
całowałem kobiet w usta, chyba że byłem pijany. Nie 
czułem potrzeby bycia naprawdę blisko. Nigdy nie dopu-
ściłem do powstania więzi emocjonalnej pomiędzy mną 
a jakąkolwiek kobietą. Nie chciałem niszczyć sobie życia.
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Wtuliłem policzek w poduszkę i poczułem chłód po-
szewki. Przeciągnąłem się leniwie i zacząłem wodzić 
oczami po suficie, na którym żółte zacieki malowały 
różne wzory. Najbardziej przypominały fale, na których 
można byłoby odpłynąć za horyzont.

Ciekawe, dokąd ja bym popłynął, mając taką moż-
liwość? Czy próbowałbym nawigować moim statkiem 
w kierunku przeszłości, by coś w niej zmienić? Uchronić 
się przed złymi ludźmi? Czy może żeglowałbym w stronę 
przyszłości, chcąc zobaczyć wszystko to, co mnie jeszcze 
czekało? A może nie warto wiedzieć, co zaplanował los?

Westchnąłem ciężko, siadając na łóżku, i odgarnąłem 
czarne włosy z czoła. Wiedziałem, że zostało mi tylko 
kilka dni błogiego lenistwa, które muszę dobrze wyko-
rzystać, ale z ramionami owiniętymi w folię spożywczą 
nie bardzo mogłem się gdziekolwiek pokazać. Trudno się 
tak tańczyło, jeszcze trudniej trenowało. W przypływie 
impulsu ściągnąłem z siebie najpierw bluzę, a następnie 
koszulkę. Wstałem z łóżka i podszedłem do rozbitego 
lustra, które wciąż wisiało na ścianie.

Moje nowe dziecko.
Stałem i patrzyłem z dumą na skórę pokrytą czarny-

mi wzorami, układającymi się w  centralnym punkcie 
w kształt oka. Ten motyw miał mi przypominać, by nie 
zawsze spoglądać za siebie, ale też starać się patrzeć w przy-
szłość. Musiałem umieć przewidzieć ludzkie zachowania, 
dostrzec niebezpieczne sytuacje. Teraz miałem oko bacznie 
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spoglądające na cały świat. Na drugim ramieniu powstanie 
skrzydło anioła. Chciałem mieć przy sobie ten symbol, by 
dodawał mi sił do lotu, kiedy nie będę już mógł biec i ucie-
kać. Na piersi wymarzyłem sobie mandalę, czyli mój własny 
amulet szczęścia, który swoim kształtem pracowałby na 
zachowanie mojej wewnętrznej równowagi. Do tej pory 
tatuaże zdobiły moje żebra i palce dłoni, ale były to tylko 
podpatrzone graficzne znaki, których komuś pozazdrości-
łem. Chciałem budzić respekt, a wygląd był pierwszym ele-
mentem, dzięki któremu można było rozbudzić wszystko.

Nagle od drzwi rozległo się ciche pukanie. Niechętnie 
podszedłem, by ściągnąć zamocowany na nich łańcuch. 
Przez wizjer zobaczyłem wystające zęby.

Eddie — pomyślałem, i nacisnąłem klamkę.
— Nie uwierzysz, Domi. — Mężczyzna wszedł do 

mojego mieszkania jak do siebie. Usiadł wygodnie w fo-
telu, rozkraczył nogi, a jego dżinsowe spodnie z nisko 
zawieszonym krokiem mocno się napięły, co wyglądało 
nieco tandetnie. Ale to był Eddie — król kiczu i mistrz 
niezrozumiałego języka. — Po pracy wstąpiłem do 
sklepu z adasiami, bo te moje poczciwoty… — mówiąc 
to, zerknął na swoje pozdzierane adidasy. — Bracie, ty 
wiesz, co ja tam zobaczyłem?

Zmarszczyłem brwi, nie mając ochoty na słuchanie 
jego wyimaginowanych historyjek. Zaśmiał się, odgar-
nął kosmyk długich włosów, który niesfornie opadł na 
jego czoło, i dokończył:



22

— Przed różowymi pumami stała maniurka*! Taka 
cacy! Mniam! Palce lizać! Chciałem do niej podejść, 
puścić jej świetny bajerek, może udałoby mi się wyrwać 
ją do klubu, choć pewnie taka jak ona chodziła tylko 
do fokarium**, ale co tam… — Eddie głośno cmoknął 
ustami i zastukał palcami w drewniany kant starego 
fotela, co zawsze mnie irytowało. — Wyobraź sobie, że 
stała obok niej babeta***! Więc smutny odwróciłem się na 
pięcie i anulowałem**** ze sklepu.

Pokiwał głową i westchnął głośno, jakby z żalem.
— Eddie… — zacząłem, stając za plecami kolegi. Po-

łożyłem dłoń na jego ramieniu i przyjacielsko pokle-
pałem. — Stary, nie obraź się, ale brak ci piątej klepki. 
Jesteś mocno porąbany! Czy ty nie potrafisz zbudować 
zdania w normalny sposób, posługując się polszczyzną, 
jakiej uczono cię w szkole? — Odszedłem od kumpla 
i usiadłem na łóżku, które mocno zaskrzypiało.

Ten facet był mocno anormalny. Gdyby zamiast IQ 
zmierzono poziom jego głupoty, byłem pewny, że zająłby 
miejsce na podium. Ale to był Eddie, mój przyjaciel. I po-
zostawał nim nawet, gdy nie rozumiałem, o czym do mnie 
mówił. Posługiwał się, jak zwykł mawiać: „nasyconym 

* Maniurka — ładna dziewczyna.
** Fokarium — klub z ładnymi dziewczynami.
*** Babeta — starsza kobieta.
**** Anulować — wychodzić.
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językiem slangowym, który stanowił pewną formę mani-
festacji wobec bycia innym, nieco niezrozumiałym czło-
wiekiem”.

— Chcesz mi, Domi, powiedzieć, że działam ci na 
system*? — zapytał ze zmartwioną miną.

— Szczerze? Tak. Dzisiaj na pewno. Miałem właśnie 
iść spać.

— Kurczę, brachu! Twoje tatuaże! Ekstra są — oznaj-
mił z podziwem, oglądając moje ramiona.

— Nie ma się czym ekscytować. Jutro idę je dokończyć 
i przekłuć sobie sutki.

— Malunki na ciele rozumiem, ale sutki? Chcesz się na 
nich podwieszać? — zapytał, robiąc minę pełną trwogi. 
Złapał się kurczowo za ramiona i wstrząsnął z obrzydze-
niem. — LOL! Myślałem, że to ja jestem nienormalny, 
a okazuje się, że ty chcesz z siebie zrobić jakiegoś kom-
pletnego lorbasa**!

Spojrzałem na kumpla gniewnym wzrokiem i wes-
tchnąłem ciężko, zastanawiając się, czy nie złapać 
 Eddiego za kołnierzyk koszulki i nie wypchnąć za drzwi.

— Czy ty możesz w końcu zacząć mówić po naszemu?! 
— burknąłem, kładąc się na łóżku.

— Okej! Masz po naszemu: z przekłutymi sutkami 
będziesz wyglądał jak skończony idiota!

* Działać na system — denerwować.
** Lorbas — idiota.
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— To moje ciało, Eddie, zrozumiano? — wycedziłem 
przez zaciśnięte zęby. — Ja nie mówię ci, że wyglądasz 
jak kretyn w tych spodniach, choć tak jest.

Mężczyzna wstał z  fotela. Zbliżył się do łóżka, na 
którym leżałem, i przymknął powieki. Jego nozdrza 
delikatnie falowały, przypominając ruchy nosa królika.

— Co masz do zarzucenia moim bagginsom? — za-
pytał, zaciskając palce prawej ręki na materiale dżinsów.

— Stary, nie masz lustra w swoim pokoju, czy co? Na-
prawdę nie widzisz, jak ciągnie się za tobą krok spodni? 
Wyglądasz, jakbyś cierpiał na ostrą niewydolność zwie-
raczy i nosił wielkiego pampersa.

Eddie zwiesił głowę. Jego kręcone blond włosy opadły 
na policzki, ale sprawnie odgarnął je dłonią.

— Nie wiedziałem — bąknął. — Może dlatego ma-
niurka nie chciała na mnie spojrzeć?

— Zapewne to był główny powód.
Eddie uniósł głowę, a jego twarz zaczęła promienieć, 

jakby nagle dostał propozycję umówienia się na randkę 
z samą Pamelą Anderson. Wszedł na łóżko tak szybko, że 
nie zdążyłem zareagować, i pocałował mnie w policzek.

— Domi, jesteś wielki! — krzyknął niespodziewanie 
do mojego ucha i szybko zeskoczył z białej pościeli.

— Tfu! — zawarczałem, wycierając wierzchem dłoni 
obśliniony policzek. — Porąbało cię, Eddie?! W pedała 
się zamieniasz? Nie waż się nigdy więcej mnie całować 
bądź dotykać, zrozumiano?!




