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Odkupienie

Prolog
Kain

PiÚÊ lat wczeĂniej…
Bezduszne oczy Hadesa patrzyïy na mnie gniewnie. Z rÚkami w kieszeniach przyglÈdaïem siÚ ogromnemu malowidïu na murze klubu
motocyklowego Katów przedstawiajÈcemu szatana. UĂmiechaï siÚ
do mnie z wyĝszoĂciÈ, gdy czekaïem na brata, który miaï do mnie
wyjĂÊ. Miaï na imiÚ Smiler. Byï ode mnie niewiele starszy. Poznaïem go w barze pod Austin, w którym spotykali siÚ byli ĝoïnierze,
motocykliĂci.
Plan mojego wujka powiódï siÚ znakomicie. Rozmawiaïem ze
Smilerem. Wspomniaïem, ĝe sïuĝyïem w piechocie i zdobyïem jego
przychylnoĂÊ. Teraz miaï mnie przedstawiÊ czïonkom swojego ukochanego klubu motocyklowego, który kochaï nad ĝycie.
Ale to wszystko byïy kïamstwa. Nigdy nie sïuĝyïem w piechocie.
Dopiero w zeszïym roku dowiedziaïem siÚ, co to w ogóle jest. To byïa
idealna przykrywka, sposób, ĝeby dostaÊ siÚ w ich szeregi.
CzekajÈc na Smilera, rozejrzaïem siÚ dokoïa i wybaïuszyïem oczy.
Wokóï klubu krÚciïy siÚ grupki wyzywajÈco ubranych kobiet. Niektóre z nich ocieraïy siÚ o mÚĝczyzn. Wszystkie byïy pod wpïywem
alkoholu i kto wie czego jeszcze. MÚĝczyěni byli haïaĂliwi i dzicy.
WiÚkszoĂÊ z nich piïa alkohol i obmacywaïa kobiety w intymnych,
zakazanych miejscach.
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¥cisnÚïo mnie w ĝoïÈdku, kiedy zobaczyïem, jak jeden z mÚĝczyzn
przyciÈgnÈï do swojej klatki piersiowej kobietÚ w skÈpej, czerwonej spódnicy, a potem popchnÈï jej gïowÚ w dóï do swojego krocza.
Twarz pïonÚïa mi z wĂciekïoĂci, kiedy odsunÈï rozporek i wyjÈï swojÈ
nabrzmiaïÈ mÚskoĂÊ na widok publiczny. NastÚpnie zïapaï kobietÚ
za wïosy i zmusiï, ĝeby wziÚïa go do ust.
Ona siÚ nie opieraïa… WrÚcz jÚknÚïa, kiedy jej koleĝanka uklÚkïa obok niej, by siÚ do niej przyïÈczyÊ. Staïem jak wryty, obserwujÈc
ten niemoralny, przyprawiajÈcy o mdïoĂci akt. TrzÚsïy mi siÚ rÚce,
kiedy uĂwiadomiïem sobie, jak nieprzyzwoicie ĝyli ci mÚĝczyěni i te
kobiety.
To byïo grzeszne szambo. Portret diabïa, który z takÈ dumÈ na
sobie nosili, byï tu jak najbardziej na miejscu.
— Podoba ci siÚ to, co widzisz? — Odwróciïem gïowÚ w kierunku wejĂcia do klubu. W drzwiach staï Smiler i przyglÈdaï mi siÚ
z rozbawieniem w oczach.
Przemogïem siÚ jednak, aby odegraÊ rolÚ, do której przygotowywaïem siÚ piÚÊ lat.
— To doĂÊ niekonwencjonalne, bez wÈtpienia.
— To jeszcze nic — powiedziaï szyderczo Smiler i daï mi rÚkÈ
znak, ĝebym poszedï za nim.
Wszedïem do czegoĂ, co wyglÈdaïo jak bar. To, co zobaczyïem,
ledwie do mnie dotarïo. Pomieszczenie wypeïniaïa gïoĂna rockowa
muzyka. WszÚdzie wokóï peïno byïo mÚĝczyzn w róĝnym wieku —
najwyraěniej byli to czïonkowie klubu. Jedni byli z kobietami i zachowywali siÚ nieobyczajnie jak tamten na zewnÈtrz, inni siedzieli
przy stolikach i pili, a jeszcze inni grali w bilard.
Nawet nie zdawaïem sobie sprawy, ĝe zatrzymaïem siÚ na widok tych ohydnych, nieczystych scen, dopóki Smiler nie poruszyï
rÚkÈ przed mojÈ twarzÈ. Zamrugaïem oczami, spojrzaïem na niego
i przetarïem dïoniÈ twarz.
— Co? — spytaïem w obawie, ĝe nie dotarïo do mnie coĂ, co
powiedziaï.
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Smiler pokrÚciï gïowÈ.
— Nie przejmuj siÚ, stary. Przywykniesz do tego.
SkinÈïem brodÈ i uĂmiechnÈïem siÚ do niego. Kiedy poprowadziï mnie do drzwi w tylnej czÚĂci baru, przybraïem neutralny wyraz twarzy i staraïem siÚ zachowaÊ spokój. Usïyszaïem za sobÈ
gïoĂny gwizd. Odwróciïem siÚ i ujrzaïem tañczÈcÈ na barze nagÈ kobietÚ — kusicielkÚ. Wykrzywiïem usta z odrazy, kiedy tak potrzÈsaïa
biodrami. Podszedï do niej od tyïu wielki, rudowïosy mÚĝczyzna
i zïapaï jÈ za uda.
— Kucnij, cycatko! ChcÚ spróbowaÊ tej mokrej, sïodkiej cipy!
StanÈïem jak wryty, kiedy kobieta speïniïa proĂbÚ. Wtedy tamten pochyliï siÚ i zanurzyï gïowÚ miÚdzy jej udami. MÚĝczyěni wokóï niego krzyczeli i wiwatowali.
Ja czuïem jedynie obrzydzenie.
Chciaïem zawróciÊ, opuĂciÊ to istne piekïo na ziemi i wróciÊ do
Pastwiska. Chciaïem wróciÊ do nauki i do naszych ĂwiÚtych ksiÈg.
Chciaïem wróciÊ do mojego brata. Nigdy by nie uwierzyï w stopieñ
demoralizacji, którego byïem Ăwiadkiem.
Smiler zapukaï do drzwi, wyrywajÈc mnie z zamyĂlenia.
KtoĂ zawoïaï, ĝeby wejĂÊ, i Smiler machnÈï do mnie rÚkÈ. Ruszyïem za nim i wiedziaïem, ĝe to byï ten moment. W tamtym pokoju siedziaï czïowiek, który miaï zdecydowaÊ o tym, czy zostanÚ
przyjÚty do klubu Katów jako kandydat. Ten czïowiek byï liderem
tego grzesznego klubu… Musiaïem mu zaimponowaÊ i zdobyÊ jego
zaufanie.
Osïawiony prezes klubu motocyklowego Kaci Hadesa.
Shade Nash.
Serce biïo mi jak szalone.
— Rider! — zawoïaï Smiler. — Wejdě!
ZacisnÈïem piÚĂci, ĝeby nie trzÚsïy mi siÚ rÚce. WziÈïem gïÚboki
oddech i zwróciïem siÚ do Boga: Boĝe, daj mi siïÚ, której potrzebujÚ, by wypeïniÊ tÚ misjÚ. ProszÚ daj mi siïÚ, bym wykonaï to zadanie
do koñca.
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Wszedïem do Ărodka. Smiler staï przy wielkim, drewnianym stole.
Wokóï niego siedziaïo czterech innych mÚĝczyzn. No cóĝ, dwóch
mÚĝczyzn — dwaj pozostali nie wyglÈdali na wiele starszych ode
mnie.
Mïodsi Kaci gapili siÚ na mnie, kiedy stanÈïem obok Smilera. Jeden z nich miaï ciemne wïosy i badawcze orzechowe spojrzenie,
a drugi dïugie, jasne wïosy i jasnoniebieskie oczy.
— To on? — szorstki gïos dobiegï z ust ogromnego mÚĝczyzny,
który zajmowaï gïówne miejsce przy stole. Wïosy i oczy miaï dokïadnie takie same jak ten mïodszy, który siedziaï z jego prawej strony.
— Shade, to jest Rider, o którym ci mówiïem. — Shade skierowaï na mnie surowy wzrok.
— Jeědzisz? — spytaï niemal znudzony. Jego gïos byï niski
i ochrypïy, pasowaï do jego wyglÈdu — brzmiaï mrocznie i zïowrogo.
— Tak jest, sir — odparïem. — Chopperem.
— Sir? Ja pierdolÚ. SkÈd ty jesteĂ? — spytaï mïodszy blondyn,
uĂmiechajÈc siÚ pod nosem.
— To byïy ĝoïnierz piechoty — powiedziaï Smiler w mojej
obronie.
— TrochÚ mïody jesteĂ jak na ĝoïnierza, co? — spytaï Shade.
Wzruszyïem ramionami.
— Rodzice pozwolili mi siÚ zaciÈgnÈÊ, kiedy miaïem siedemnaĂcie lat.
— A dlaczego zrezygnowaïeĂ?
— Sprawy osobiste. DoĂwiadczyïem tam sporo gówna. — Powiedziaïem ïamiÈcym siÚ, smutnym gïosem.
Shade skinÈï gïowÈ.
— Nie musisz mówiÊ nic wiÚcej, mïody. Niejeden z tych, którzy
przeszli przez te drzwi, powiedziaï to samo. I niewaĝne, czy sïuĝyli
w Wietnamie czy Chujwiejakimstanie. Jedna zaleta tego klubu?
Nikt siÚ do ciebie nie bÚdzie przypierdalaï za to, co zrobiïeĂ czy
widziaïeĂ.
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Starszy blondyn, który siedziaï obok Shade’a, kopnÈï mïodszego blondyna w nogÚ.
— WiÚc przymknij siÚ, Ky, i nie rób sobie jaj, bo wyrwÚ ci ten
mÈdraliñski jÚzor. Mïodzian poĂwiÚcaï siÚ w sïuĝbie dla kraju. A ciebie interesujÈ tylko beer pong i cipy. — Mïodszy blondyn — Ky —
oparï siÚ o krzesïo i nachmurzyï.
Mïodszy ciemnowïosy mÚĝczyzna odwróciï siÚ do Kylera, uniósï
rÚce i wykonaï nimi kilka szybkich ruchów. Ky skinÈï gïowÈ, jakby odpowiadajÈc na pytanie…
Tamten odezwaï siÚ do Kylera w jÚzyku migowym.
— Nie zwracaj uwagi na tych dwóch jeïopów — powiedziaï
Shade. — Jeden ma takÈ obsesjÚ na punkcie cip i walenia konia,
ĝe nie zostaïo mu juĝ wiele szarych komórek w mózgu, a drugi to
pierdolony niemowa, który nie gada z nikim oprócz swojego kumpla, tego oto kutafona.
Shade wskazaï na mÚĝczyznÚ za sobÈ.
— To jest Arch, mój vice i ojciec Kylera. To — tu wskazaï na
mïodego milczka — jest mój syn, Styx. PrzyszïoĂÊ tego pierdolonego klubu — jeĂli Hades pozwoli.
SkinÈïem do nich gïowÈ i znów przeniosïem wzrok na prezesa.
Ten zmruĝyï oczy.
— Masz rodzinÚ?
PokrÚciïem gïowÈ.
— Juĝ nie.
— Ile masz lat?
— DziewiÚtnaĂcie.
— Znasz siÚ na motorach? Umiesz naprawiaÊ i tak dalej?
— Lepiej umiem naprawiaÊ ludzi.
— JesteĂ lekarzem czy jak? — spytaï Arch.
— Byïem sanitariuszem. Mój ojciec byï lekarzem. TrochÚ mnie
nauczyï, zanim zmarï. Reszty nauczyïem siÚ w wojsku — odparïem,
kïamiÈc jak z nut.
Shade uniósï brew.
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— RÚczysz za niego? — powiedziaï do Smilera.
Smiler wzruszyï ramionami.
— Znam go gïównie z baru Smitty’ego, ale widziaïem, jak jeědzi.
Dobry jest. NaprawdÚ, kurwa, dobry. Ja aĝ tak dobrze nie umiem
ïataÊ braci, a ostatnio muszÚ. PomyĂlaïem, ĝe teraz, kiedy sytuacja
z Meksykañcami staje siÚ coraz bardziej napiÚta, on moĝe siÚ przydaÊ.
Shade wziÈï gïÚboki oddech, a potem uderzyï dïoniÈ w stóï. PatrzÈc mi w oczy, powiedziaï:
— Dam ci szansÚ, mïody. JeĂli wytrzymasz kilka tygodni i nie
okaĝe siÚ, ĝe jesteĂ zbyt pojebany, zagïosujemy nad przyjÚciem ciÚ
jako kandydata.
Nigdy przedtem nie czuïem takiej ulgi i radoĂci. Zaliczyïem swój
pierwszy test.
— DziÚkujÚ, sir — odparïem.
Shade rozeĂmiaï mi siÚ w twarz.
— Daj spokój z tym „sir”. Nie zasïuĝyïem na taki tytuï i nie sÈdzÚ, abym w najbliĝszej przyszïoĂci zasïuĝyï. Smiler, postaw go za
barem. JeĂli skurwiel zniesie do rana odpaïy Vike’a i Bulla, przydziel mu pokój. Dopilnuj, ĝeby nikogo nie wkurwiï. Nie jestem dzisiaj w nastroju, ĝeby zakopywaÊ sztywniaka.
— Jasne, prez — powiedziaï Smiler i zaprowadziï mnie do baru.
Daï mi butelkÚ alkoholu i szklanki. Wskazaï na grupÚ mÚĝczyzn,
którzy oglÈdali taniec nagiej kobiety. Zlizywali wïaĂnie sól z jej ud
i piersi i pili tequilÚ z jej ust. — Polewaj im Patróna* i rób, kurwa,
co mówiÈ. Jasne?
SkinÈïem gïowÈ. Smiler klepnÈï mnie w plecy i doïÈczyï do jakichĂ mÚĝczyzn na drugim koñcu baru.
Gdy nalewaïem alkohol odurzonym juĝ mÚĝczyznom, wypeïniïo
mnie poczucie celu. Byïem tu. Udaïo mi siÚ przeniknÈÊ do jaskini
zïa i niegodnych ludzi. Bóg poprowadziï mnie tu, bym wypeïniï jego

*

Patrón to marka luksusowej meksykañskiej tequili — przyp. tïum.
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wolÚ. ZdobÚdÚ zatem przychylnoĂÊ tych, którzy tu rzÈdzÈ, i stanÚ
siÚ dla nich tak cenny, jak tylko bÚdÚ mógï…
…a potem rozerwÚ ich na strzÚpy. ZniszczÚ wszystko to, co jest im
drogie. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, ĂciÈgnÚ na nich wszystkich gniew proroka Dawida… I nic z tego klubu nie zostanie.
Grzesznicy bÚdÈ martwi.
OdejdÈ w zapomnienie.
I bÚdÈ siÚ smaĝyÊ w piekle.
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