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Uleczone dusze

Prolog
— ZabiliĂcie tam jeszcze kogoĂ?
Obserwowaïem, jak maïa, ciemnowïosa suczka — siostra Mae
— pyta prezesa, czy zarĝnÚliĂmy jeszcze kogoĂ w tym pierdolonym
piekle.
Prez skinÈï gïowÈ.
— Gdzie on jest? — W jej gïosie byïo sïychaÊ ĝÈdanie.
Prez nie odpowiedziaï, a gdy jej oczy siÚ zwÚziïy, zaczÈïem potrzÈsaÊ gïowÈ i poczuïem na skórze ukïucie tysiÈca igieï.
— ProszÚ! MuszÚ go zobaczyÊ! — krzyknÚïa. Jej blada twarz
staïa siÚ jaskrawoczerwona, a opuszczone wzdïuĝ tuïowia rÚce
zaczÚïy drĝeÊ.
Prez wskazaï na las, a ona od razu prysnÚïa miÚdzy drzewa.
PatrzÈc na niÈ, zacisnÈïem szczÚkÚ i zwinÈïem dïonie w piÚĂci.
Viking pochyliï siÚ w moim kierunku, ale mnie nie dotknÈï.
Wiedziaï, kurwa, ĝe nie moĝna mnie dotykaÊ.
— PokroiïeĂ tego skurwiela w stylu Freddy’ego Kruegera, zgadza siÚ, bracie?
WciÈĝ spoglÈdaïem na drzewa. Suknia suczki zniknÚïa w oddali.
— Flame? — naciskaï Viking.
Zazgrzytaïy mi zÚby, gdy sobie przypomniaïem, jak przebiïem
tego skurwiela swoimi noĝami i warknÈïem:
— PorÈbaïem go, kurwa, jak trzeba. Ten pierdolony religijny
pedofil zasïuĝyï, ĝeby tak umrzeÊ.
— Czyli to oznacza „tak”. Wielkie, pierdolone potwierdzenie
totalnej zmiany wizerunku w wydaniu Kruegera.
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Ale nie odpowiedziaïem Vikingowi. Nie odpowiedziaïem, bo czarnowïosa suka wychodziïa z lasu. I patrzyïem na niÈ przez caïy czas.
Liczyïem kaĝdy jej krok, gdy siÚ zbliĝaïa. Jeden, dwa, trzy, cztery,
piÚÊ, szeĂÊ, siedem, osiem, dziewiÚÊ, dziesiÚÊ, jedenaĂcie…
Obserwowaïem, jak jej klatka piersiowa unosi siÚ i opada. CiÚĝko
oddychaïa. Tak ciÚĝko, kurwa, oddychaïa. Na pewno nie byïa wkurwiona, ĝe apostoï pedofil byï martwy?
— Siostro? — Mae podbiegïa do niej, ale zielone oczy tej suczki
utkwione byïy w prezesie.
— Kto go zabiï? — spytaïa, wymijajÈc Mae. Suczka przesuwaïa
wzrok z jednego brata na drugiego, spoglÈdajÈc kaĝdemu z nich
w oczy.
A ja patrzyïem. Patrzyïem i trzÈsïem siÚ, czuïem, ĝe moja krew
zaczyna siÚ gotowaÊ.
Skurwiel zasïuĝyï na ĂmierÊ. StanÈï mi, kurwa, gdy patrzyïem,
jak skurwiel umiera. Patrzyïem, jak ĝycie uchodzi z jego oczu. Patrzyïem, jak wylewa siÚ z niego krew. I sprawiïo mi to zajebistÈ frajdÚ.
Wreszcie maïa suczka doszïa do mnie. Drobniutka postaÊ stanÚïa
przede mnÈ, a te ogromne, zielone oczy spojrzaïy prosto w moje.
— Czy to ty? — spytaïa.
Krew popïynÚïa szybciej w moim ciele i skinÈïem gïowÈ.
— Tak, ja zabiïem skurwiela — warknÈïem.
NapiÈïem miÚĂnie i czekaïem, aĝ zacznie broniÊ tej pizdy. Aĝ powie mi, ĝe jestem zïy, ĝe jestem zabójcÈ — do diabïa, to juĝ wiedziaïem.
Ale zanim zdÈĝyïem, kurwa, pomyĂleÊ, z jej gardïa wydobyï siÚ
krzyk, skoczyïa do mnie i objÚïa mnie w pasie. Serce wystrzeliïo mi
w piersi jak pierdolona armata i wyrzuciïem zaciĂniÚte w piÚĂci rÚce
do góry, gdy dotknÚïa mojej skóry.
Mnie nie moĝna byïo dotykaÊ. Mnie nie moĝna byïo, kurwa,
dotykaÊ. Jeden, dwa, trzy, cztery, piÚÊ, szeĂÊ, siedem, zaczÈïem liczyÊ, czekajÈc, aĝ poparzÈ jÈ pïomienie. CzekajÈc na ból… osiem,
dziewiÚÊ, dziesiÚÊ, jedenaĂcie… Spojrzaïem na niÈ, gdy doszedïem
do jedenastu, spodziewajÈc siÚ, ĝe zobaczÚ, jak jej ciaïo przeszywa ból.
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JedenaĂcie.
Ale ona nie czuïa bólu.
JedenaĂcie.
Liczyïem dalej.
Maïa suczka zacisnÚïa mocniej ramiona na moim ciele, a ja
spoglÈdaïem w dóï zszokowany. Widziaïem jej gÚste, czarne wïosy.
Widziaïem, jak jej plecy unoszÈ siÚ i opadajÈ w oddechu.
— DziÚkujÚ — szepnÚïa i przywarïa policzkiem do mojej klatki
piersiowej. — Bardzo ci dziÚkujÚ.
Moje pïuca zamarïy, gdy mi podziÚkowaïa. Ale nie rozumiaïem.
Jak zawsze. Niczego, kurwa, nie rozumiaïem.
Dlaczego nie czuïa bólu, dotykajÈc mnie?
Dlaczego mi, kurwa, dziÚkowaïa?
Wtedy jej ramiona znów siÚ zacisnÚïy, a ja chciaïem odwzajemniÊ uĂcisk. Chciaïem jej, kurwa, dotknÈÊ.
Serce wciÈĝ waliïo mi w piersi, a szyja pulsowaïa, nie ochïonÈïem
jeszcze po walce. ZamknÈïem oczy. Zmusiïem siÚ, ĝeby opuĂciÊ ramiona, wziÈïem gïÚboki oddech i poïoĝyïem rÚce na jej plecach. Gdy
dotknÈïem dïoñmi materiaïu jej sukni, poczuïem, jak jej ciaïo drgnÚïo
i gwaïtownie wciÈgnÈïem powietrze.
Prawie siÚ od niej oderwaïem, bo uczucie, jakiego doznaïem,
trzymajÈc jÈ w ramionach pierdoliïo mi w gïowie. Ale szlag trafiï
ten zamiar, kiedy poczuïem wilgoÊ na swojej klatce piersiowej, na
swojej skórze, a suczka powiedziaïa z pïaczem:
— UwolniïeĂ mnie. UwolniïeĂ mnie od niego.
Usïyszawszy te sïowa, natychmiast zamknÈïem oczy. Moje serce
biïo jak szalone, ale pïomienie w mojej krwi, ogieñ w mojej krwi,
przygasïy.
Pïomienie nigdy nie gasïy.
Ogieñ pïonÈï, kurwa, wiecznie.
Ale przy niej…
Chciaïem ĂcisnÈÊ jÈ mocniej.
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Chciaïem przytuliÊ jÈ mocniej, ale wtedy zabraïa rÚce i oderwaïa siÚ ode mnie.
OpuĂciïem rÚce wzdïuĝ tuïowia i zacisnÈïem piÚĂci, patrzÈc, jak
odchodzi. Wtedy, gdy juĝ prawie doïÈczyïa do swoich sióstr, spojrzaïa na mnie i spytaïa:
— Jak masz na imiÚ? — Jej gïos drĝaï, jakby siÚ baïa. Ale ani na
chwilÚ nie oderwaïa ode mnie wzroku. Wbijaïa swoje oczy w moje,
co przyprawiaïo mnie o palpitacje serca.
Zastanowiïem siÚ nad tym pytaniem. Moje imiÚ…
— Flame — powiedziaïem, wypierajÈc moje drugie imiÚ z umysïu.
ImiÚ, którego nie znosiïem.
Zamarïem, gdy zerknÚïa na mnie i siÚ uĂmiechnÚïa. Wbiïem
sobie paznokcie w dïoñ, ĝeby, kurwa, zachowaÊ spokój na widok
tego uĂmiechu.
— Jestem ci dozgonnie wdziÚczna, Flame. Na zawsze pozostanÚ twojÈ dïuĝniczkÈ.
WypuĂciïem powietrze z ust, gdy siÚ odwróciïa, ale nie mogïem
przestaÊ siÚ na niÈ gapiÊ.
OpuĂciïem oczy i utkwiïem wzrok w mojej dïoni. DotknÈïem
suczki. DotknÈïem jej, kurwa, i nie zraniïem.
Ale potem ĂcisnÚïo mnie w ĝoïÈdku. Bo pïomienie wciÈĝ byïy
pod mojÈ skórÈ. Czuïem je. I gdybym znów jej dotknÈï, mógïbym
zrobiÊ jej krzywdÚ.
— Kurwa, stary, wszystko OK? — AK stanÈï przede mnÈ, zasïaniajÈc mi widok maïej, ciemnowïosej suczki.
Uniosïem wysoko rÚce, rozpoĂcierajÈc dïonie.
— DotknÈïem jej, kurwa — szepnÈïem. — DotknÈïem jej, kurwa.
AK skinÈï gïowÈ.
— Wiem, bracie. Wszystko z tobÈ w porzÈdku? Nie odbije ci
na punkcie jej dupy, co? Nie nachodzÈ ciÚ myĂli, ĝeby poderĝnÈÊ
jej gardïo?
PrzysunÈïem siÚ w bok, spojrzaïem AK przez ramiÚ i spytaïem:
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— Jak ona ma na imiÚ? Co Mae powiedziaïa, kurwa? ¿e jak ona
ma na imiÚ?
AK zerknÈï za siebie i powiedziaï:
— Chyba Maddie. — WziÈï gïÚboki oddech. — Tak. Maddie.
Maddie, pomyĂlaïem, a potem wyszeptaïem jej imiÚ.
— Maddie…
W ciÈgu kilku godzin wróciliĂmy do klubu, bracia spoza stanu
wraz z wiÚkszoĂciÈ braci od nas chlali i ruchali caïÈ noc. Ale ja widziaïem tylko Maddie. Widziaïem tylko jÈ w oknie mieszkania Styxa,
w którym siÚ usadowiïa. Nie piïem, nie paliïem, a zamiast tego patrzyïem, jak siedzi na parapecie i mnie obserwuje.
Chodziïem tam i z powrotem pod jej oknem dopóki AK z Vikingiem nie zaciÈgnÚli mnie do mojego domu. Ale nie mogïem jej,
kurwa, wyrzuciÊ z gïowy. WciÈĝ widziaïem jej zielone oczy i dïugie
czarne wïosy. WciÈĝ czuïem jej rÚce na swoim ciele.
Zïapaïem noĝe, wypadïem na zewnÈtrz i pobiegïem do klubu. Gdy
przebiïem siÚ przez gÚstwinÚ drzew, podbiegïem do okna mieszkania
Styxa… i zamarïem.
Okno.
W pierdolonym oknie siedziaïa Maddie.
Serce zabiïo mi szybciej, gdy na niÈ spojrzaïem.
A potem ona spojrzaïa w dóï i zaczÚïa siÚ we mnie wpatrywaÊ.
Widziaïem, jak jej usta siÚ otwierajÈ.
Widziaïem, jak jej oczy siÚ rozszerzajÈ.
Widziaïem, jak jej dïoñ przywiera do szyby.
Widziaïem, jak jej usta wypowiadajÈ sïowo: Flame…
Zïapaïem za swoje noĝe i ruszyïem gwaïtownym krokiem przed
siebie. ZaczÈïem chodziÊ pod jej oknem. Bo juĝ nikt wiÚcej siÚ do
niej nie zbliĝy. Juĝ nikt wiÚcej nie zrobi jej krzywdy. JeĂli ktokolwiek to zrobi, umrze.
Umrze od moich pierdolonych noĝy.
Bo byïa moja.
Maïa czarnowïosa suczka o imieniu Maddie byïa moja.
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