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Tak, kochanie

Prolog
Styx
Klub Katów, Austin, Teksas
W wieku dwunastu lat

— Kurwa. WidziaïeĂ te cycki?
Spojrzaïem na drugi koniec podwórka, ĝeby sprawdziÊ, kogo
wskazywaï Ky. JakaĂ klubowa blond dziwka siedziaïa mojemu ojcu
na kolanach.
— WïaĂnie takÈ sukÚ poĂlubiÚ. WysokÈ blondynÚ, gorÈcÈ,
z ogromnymi cycami. — Wzruszyï ramionami. — To znaczy —
o ile siÚ oĝeniÚ. Jeszcze nie jestem pewien, czy do koñca ĝycia chcÚ
mieÊ takÈ kulÚ u nogi. ChcÚ kogoĂ nieskomplikowanego, ĝadnej
wariatki, ĝadnej przylepy. I suka musi ssaÊ mi fiuta, gdy jej,
kurwa, kaĝÚ.
ZaĂmiaïem siÚ i pokrÚciïem gïowÈ. On zawsze taki byï.
— A ty? — zapytaï, uĂmiechajÈc siÚ cholernie arogancko.
— CzarnowïosÈ. O jasnej skórze i wilczych, jasnoniebieskich
oczach — zamigaïem.
UĂmiech Kylera natychmiast zniknÈï. Mój przyjaciel dramatycznie odrzuciï gïowÚ w tyï.
— Aaach! Nie zaczynaj znowu!
— Przecieĝ ja tylko odpowiedziaïem, kurwa, na twoje pytanie.
I wïaĂnie jÈ poĂlubiÚ. SukÚ o wilczych oczach, którÈ widziaïem za
ogrodzeniem — zamigaïem.
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„Z niÈ byïbym w stanie rozmawiaÊ, dupku. Wiesz, co to dla
mnie oznacza?” — chciaïem dodaÊ, ale… tego nie zrobiïem.
— Cóĝ, to ĝyczÚ powodzenia w poszukiwaniach, Styx. Nadal jestem przekonany, ĝe po prostu wÈĝ zaatakowaï ciÚ w tej wysokiej
trawie i to wszystko byïo, kurwa, halucynacjÈ.
— O czym gadacie, kutasy?
Mój stary stanÈï przed nami. Na caïej szyi miaï malinki, a usta
umazane czerwonÈ szminkÈ nowej suki.
— O Ălubie — powiedziaï Ky.
Mój ojciec zmarszczyï brwi.
— Lepiej nie ze sobÈ nawzajem. Pieprzone cioty nie sÈ mile widziane w moim klubie.
— Taaa — rzuciï oschle Ky. — Nie mogÚ zapomnieÊ smaku na
wpóï twardego fiuta Styxa w moich ustach. Smakuje jak czekolada.
Mój ojciec uderzyï Kylera w ïeb.
— AuÊ! — syknÈï i uniósï rÚkÚ, gdy mój stary ponownie siÚ
zamachnÈï. — Uspokój siÚ, do chuja. WïaĂnie mówiïem, ĝe podoba
mi siÚ ta klubowa dziwka, której wkïadaïeĂ jÚzyk do gardïa. Jest
ostra. Ma niezïe cycki. I tak dalej.
— Tak? — Mój ojciec wzruszyï ramionami. — Dzisiaj z niÈ
skoñczÚ. Potem moĝesz braÊ jej dupÚ, ile chcesz. — ZaĂmiaï siÚ. —
O ile twój fiut jest wystarczajÈco duĝy, by wypeïniÊ jej dziurÚ.
Ky uĂmiechnÈï siÚ i uniósï brwi.
— Bardzo duĝy, prezesie. I ona siÚ o tym dowie, gdy sprawiÚ, ĝe
zacznie krzyczeÊ.
Mój stary skupiï na mnie wzrok.
— A ty? Kogo poĂlubi mój uïomny syn niemowa?
Popatrzyïem na tego skurwiela twardym wzrokiem i gówno odpowiedziaïem na jego pytanie.
— Wilcze oczy — odparï Ky. Zgromiïem wzrokiem tego chuja,
ale on tylko puĂciï do mnie oko i wytknÈï jÚzyk. Wiedziaï, ĝe przez
niego bÚdÚ mieÊ teraz przesrane.
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— Nie znowu — odezwaï siÚ ojciec. — Nie tylko mam uïomnego syna, ale teĝ takiego, który ma obsesjÚ na punkcie jakiejĂ maïej
dziwki, którÈ wytrzasnÈï nie wiadomo skÈd. — PokrÚciï gïowÈ i nachyliï siÚ. — Powiem wam, skurwiele, jedno: nigdy siÚ nie ĝeñcie.
To byï mój najwiÚkszy bïÈd. — Wycelowaï we mnie palcem. —
Twoja matka byïa dziwkÈ, a kiedy odeszïa z tÈ mendÈ od Diablo,
byïem w koñcu, kurwa, wolny. Mam kaĝdÈ cipkÚ, której zapragnÚ.
To zaleta bycia prezesem najbardziej zajebistego klubu motocyklowego, jaki ten kraj kiedykolwiek widziaï. — Znowu na mnie
spojrzaï. A potem skurwiel odszedï do ojca Kylera i swojej dziwki
na ten wieczór, ĂmiejÈc siÚ.
— Styx… — zanim Ky coĂ powiedziaï, zerwaïem siÚ z miejsca
i ruszyïem w stronÚ wyjĂcia. Byïem wkurwiony. — Styx! —
krzyknÈï gïoĂniej Ky. — Ja tylko leciaïem z tobÈ w chuja, bracie!
Ale ja w odpowiedzi tylko pokazaïem mu Ărodkowy palec. I szedïem tak, dopóki nie zniknÈïem za rogiem. Kiedy nie mógï mnie
zobaczyÊ, opuĂciïem rÚkÚ. Spojrzaïem na mural Hadesa i Persefony,
który zdobiï nasz klub. Podszedïem bliĝej i popatrzyïem na PersefonÚ.
Suka miaïa dïugie czarne wïosy i jasnoniebieskie oczy… Wilcze
oczy — tak jak suka za ogrodzeniem.
Ona byïa prawdziwa.
Wiedziaïem o tym.
Patrzyïem na PersefonÚ — idealne odwzorowanie tego, jak Wilcze Oczy wyglÈdaïaby, gdyby byïa starsza — i wiedziaïem, ĝe niczego sobie nie wyobraziïem. Widziaïem jÈ — byïa zapïakana,
miaïa bladÈ skórÚ, ciemne wïosy, niebieskie oczy, a na sobie pieprzonÈ sukniÚ amiszki. I kiedy patrzyïem na PersefonÚ i Hadesa
— skurwiel wyglÈdaï jak ja — wiedziaïem, ĝe kiedyĂ jÈ znajdÚ.
Bo z niÈ rozmawiaïem…
Z sukÈ o wilczych oczach…
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