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Prolog

— Zabili cie tam jeszcze kogo ?
Obserwowa em, jak ma a, ciemnow osa suczka — siostra Mae

— pyta prezesa, czy zar n li my jeszcze kogo  w tym pierdolonym
piekle.

Prez skin  g ow .
— Gdzie on jest? — W jej g osie by o s ycha  danie.
Prez nie odpowiedzia , a gdy jej oczy si  zw zi y, zacz em po-

trz sa  g ow  i poczu em na skórze uk ucie tysi ca igie .
— Prosz ! Musz  go zobaczy ! — krzykn a. Jej blada twarz

sta a si  jaskrawoczerwona, a opuszczone wzd u  tu owia r ce
zacz y dr e .

Prez wskaza  na las, a ona od razu prysn a mi dzy drzewa.
Patrz c na ni , zacisn em szcz k  i zwin em d onie w pi ci.

Viking pochyli  si  w moim kierunku, ale mnie nie dotkn .
Wiedzia , kurwa, e nie mo na mnie dotyka .

— Pokroi e  tego skurwiela w stylu Freddy’ego Kruegera, zga-
dza si , bracie?

Wci  spogl da em na drzewa. Suknia suczki znikn a w oddali.
— Flame? — naciska  Viking.
Zazgrzyta y mi z by, gdy sobie przypomnia em, jak przebi em

tego skurwiela swoimi no ami i warkn em:
— Por ba em go, kurwa, jak trzeba. Ten pierdolony religijny

pedofil zas u y , eby tak umrze .
— Czyli to oznacza „tak”. Wielkie, pierdolone potwierdzenie

totalnej zmiany wizerunku w wydaniu Kruegera.
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Ale nie odpowiedzia em Vikingowi. Nie odpowiedzia em, bo czar-
now osa suka wychodzi a z lasu. I patrzy em na ni  przez ca y czas.
Liczy em ka dy jej krok, gdy si  zbli a a. Jeden, dwa, trzy, cztery,
pi , sze , siedem, osiem, dziewi , dziesi , jedena cie…

Obserwowa em, jak jej klatka piersiowa unosi si  i opada. Ci ko
oddycha a. Tak ci ko, kurwa, oddycha a. Na pewno nie by a wkur-
wiona, e aposto  pedofil by  martwy?

— Siostro? — Mae podbieg a do niej, ale zielone oczy tej suczki
utkwione by y w prezesie.

— Kto go zabi ? — spyta a, wymijaj c Mae. Suczka przesuwa a
wzrok z jednego brata na drugiego, spogl daj c ka demu z nich
w oczy.

A ja patrzy em. Patrzy em i trz s em si , czu em, e moja krew
zaczyna si  gotowa .

Skurwiel zas u y  na mier . Stan  mi, kurwa, gdy patrzy em,
jak skurwiel umiera. Patrzy em, jak ycie uchodzi z jego oczu. Patrzy-
em, jak wylewa si  z niego krew. I sprawi o mi to zajebist  frajd .

Wreszcie ma a suczka dosz a do mnie. Drobniutka posta  stan a
przede mn , a te ogromne, zielone oczy spojrza y prosto w moje.

— Czy to ty? — spyta a.
Krew pop yn a szybciej w moim ciele i skin em g ow .
— Tak, ja zabi em skurwiela — warkn em.
Napi em mi nie i czeka em, a  zacznie broni  tej pizdy. A  po-

wie mi, e jestem z y, e jestem zabójc  — do diab a, to ju  wiedzia em.
Ale zanim zd y em, kurwa, pomy le , z jej gard a wydoby  si

krzyk, skoczy a do mnie i obj a mnie w pasie. Serce wystrzeli o mi
w piersi jak pierdolona armata i wyrzuci em zaci ni te w pi ci r ce
do góry, gdy dotkn a mojej skóry.

Mnie nie mo na by o dotyka . Mnie nie mo na by o, kurwa,
dotyka . Jeden, dwa, trzy, cztery, pi , sze , siedem, zacz em li-
czy , czekaj c, a  poparz  j  p omienie. Czekaj c na ból… osiem,
dziewi , dziesi , jedena cie… Spojrza em na ni , gdy doszed em
do jedenastu, spodziewaj c si , e zobacz , jak jej cia o przeszywa ból.
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Jedena cie.
Ale ona nie czu a bólu.
Jedena cie.
Liczy em dalej.
Ma a suczka zacisn a mocniej ramiona na moim ciele, a ja

spogl da em w dó  zszokowany. Widzia em jej g ste, czarne w osy.
Widzia em, jak jej plecy unosz  si  i opadaj  w oddechu.

— Dzi kuj  — szepn a i przywar a policzkiem do mojej klatki
piersiowej. — Bardzo ci dzi kuj .

Moje p uca zamar y, gdy mi podzi kowa a. Ale nie rozumia em.
Jak zawsze. Niczego, kurwa, nie rozumia em.

Dlaczego nie czu a bólu, dotykaj c mnie?
Dlaczego mi, kurwa, dzi kowa a?
Wtedy jej ramiona znów si  zacisn y, a ja chcia em odwzajem-

ni  u cisk. Chcia em jej, kurwa, dotkn .
Serce wci  wali o mi w piersi, a szyja pulsowa a, nie och on em

jeszcze po walce. Zamkn em oczy. Zmusi em si , eby opu ci  ra-
miona, wzi em g boki oddech i po o y em r ce na jej plecach. Gdy
dotkn em d o mi materia u jej sukni, poczu em, jak jej cia o drgn o
i gwa townie wci gn em powietrze.

Prawie si  od niej oderwa em, bo uczucie, jakiego dozna em,
trzymaj c j  w ramionach pierdoli o mi w g owie. Ale szlag trafi
ten zamiar, kiedy poczu em wilgo  na swojej klatce piersiowej, na
swojej skórze, a suczka powiedzia a z p aczem:

— Uwolni e  mnie. Uwolni e  mnie od niego.
Us yszawszy te s owa, natychmiast zamkn em oczy. Moje serce

bi o jak szalone, ale p omienie w mojej krwi, ogie  w mojej krwi,
przygas y.

P omienie nigdy nie gas y.
Ogie  p on , kurwa, wiecznie.
Ale przy niej…
Chcia em cisn  j  mocniej.
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Chcia em przytuli  j  mocniej, ale wtedy zabra a r ce i ode-
rwa a si  ode mnie.

Opu ci em r ce wzd u  tu owia i zacisn em pi ci, patrz c, jak
odchodzi. Wtedy, gdy ju  prawie do czy a do swoich sióstr, spoj-
rza a na mnie i spyta a:

— Jak masz na imi ? — Jej g os dr a , jakby si  ba a. Ale ani na
chwil  nie oderwa a ode mnie wzroku. Wbija a swoje oczy w moje,
co przyprawia o mnie o palpitacje serca.

Zastanowi em si  nad tym pytaniem. Moje imi …
— Flame — powiedzia em, wypieraj c moje drugie imi  z umys u.

Imi , którego nie znosi em.
Zamar em, gdy zerkn a na mnie i si  u miechn a. Wbi em

sobie paznokcie w d o , eby, kurwa, zachowa  spokój na widok
tego u miechu.

— Jestem ci dozgonnie wdzi czna, Flame. Na zawsze pozosta-
n  twoj  d u niczk .

Wypu ci em powietrze z ust, gdy si  odwróci a, ale nie mog em
przesta  si  na ni  gapi .

Opu ci em oczy i utkwi em wzrok w mojej d oni. Dotkn em
suczki. Dotkn em jej, kurwa, i nie zrani em.

Ale potem cisn o mnie w o dku. Bo p omienie wci  by y
pod moj  skór . Czu em je. I gdybym znów jej dotkn , móg bym
zrobi  jej krzywd .

— Kurwa, stary, wszystko OK? — AK stan  przede mn , zas a-
niaj c mi widok ma ej, ciemnow osej suczki.

Unios em wysoko r ce, rozpo cieraj c d onie.
— Dotkn em jej, kurwa — szepn em. — Dotkn em jej, kurwa.
AK skin  g ow .
— Wiem, bracie. Wszystko z tob  w porz dku? Nie odbije ci

na punkcie jej dupy, co? Nie nachodz  ci  my li, eby poder n
jej gard o?

Przysun em si  w bok, spojrza em AK przez rami  i spyta em:
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— Jak ona ma na imi ? Co Mae powiedzia a, kurwa? e jak ona
ma na imi ?

AK zerkn  za siebie i powiedzia :
— Chyba Maddie. — Wzi  g boki oddech. — Tak. Maddie.
Maddie, pomy la em, a potem wyszepta em jej imi .
— Maddie…
W ci gu kilku godzin wrócili my do klubu, bracia spoza stanu

wraz z wi kszo ci  braci od nas chlali i ruchali ca  noc. Ale ja wi-
dzia em tylko Maddie. Widzia em tylko j  w oknie mieszkania Styxa,
w którym si  usadowi a. Nie pi em, nie pali em, a zamiast tego pa-
trzy em, jak siedzi na parapecie i mnie obserwuje.

Chodzi em tam i z powrotem pod jej oknem dopóki AK z Vikin-
giem nie zaci gn li mnie do mojego domu. Ale nie mog em jej,
kurwa, wyrzuci  z g owy. Wci  widzia em jej zielone oczy i d ugie
czarne w osy. Wci  czu em jej r ce na swoim ciele.

Z apa em no e, wypad em na zewn trz i pobieg em do klubu. Gdy
przebi em si  przez g stwin  drzew, podbieg em do okna mieszkania
Styxa… i zamar em.

Okno.
W pierdolonym oknie siedzia a Maddie.
Serce zabi o mi szybciej, gdy na ni  spojrza em.
A potem ona spojrza a w dó  i zacz a si  we mnie wpatrywa .
Widzia em, jak jej usta si  otwieraj .
Widzia em, jak jej oczy si  rozszerzaj .
Widzia em, jak jej d o  przywiera do szyby.
Widzia em, jak jej usta wypowiadaj  s owo: Flame…
Z apa em za swoje no e i ruszy em gwa townym krokiem przed

siebie. Zacz em chodzi  pod jej oknem. Bo ju  nikt wi cej si  do
niej nie zbli y. Ju  nikt wi cej nie zrobi jej krzywdy. Je li ktokol-
wiek to zrobi, umrze.

Umrze od moich pierdolonych no y.
Bo by a moja.
Ma a czarnow osa suczka o imieniu Maddie by a moja.
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