
Wstęp

Zawsze byłem, jestem i będę jego cieniem. Wierny sługa wielkiego pana. Moja 
niechęć wobec niego nieustannie toczy walkę z przyjaźnią, jaką go darzę. 
Zawsze byłem przy nim, a on przy mnie. Czasem nie mogę zrozumieć sam 
siebie. Chcę nas uwolnić od zła tego świata, ale on wciąż usilnie się go trzyma... 
choć bez wątpienia mogę stwierdzić, że to ona go w nim trzyma. Ta, która 
sprowadziła go w najgorszą otchłań zimna i rozpaczy, która potrafi omotać i 
zniszczyć każdego z nas... Zmieniła mojego przyjaciela w bezwzględnego 
potwora, a raczej demona.

***
Wyszedłem z rezydencji i spostrzegłem Eduarda.
— To, gdzie ruszamy, szefie? — spytałem, choć odpowiedź nasuwała się sama. 
Eduardo spojrzał na mnie i poprawił kołnierz skórzanej kurtki:
— Jak to, gdzie?! Do „Carmelity”!
Zatrzymując się przed jego limuzyną skomentowałem:
— To jeszcze nie wybiłeś sobie tej dupy z głowy?
Eduardo nerwowo nacisnął pilota i otworzył samochód.
— A w ryj chcesz?! — wrzasnął i wsiadł. Pokręciłem głową i także wsiadłem.
— Ja się tylko o ciebie martwię, przyjacielu. Kurwa, a ty od razu musisz... w ryj?!
— Ty się lepiej, kurwa, o siebie martw, przyjacielu — uśmiechnął się i odpalił 
silnik.
— Mendoza, ty zawsze musisz odwrócić kota ogonem.
— Weź, już nie pierdol, tylko pasy zapnij — puścił do mnie oko i ruszył z piskiem
opon.
— Pierdoleni latynoscy macho z was — po cichu westchnąłem pod nosem i 
zapiąłem pas.
— A wy, Polacy, to niby takie aniołki? — zapytał i zacisnął nerwowo dłoń na 
kierownicy.
—Może nie aniołki, ale nie uganiamy się jak jacyś psychole za nieosiągalnymi 
dupami! Jeśli chcesz ją zerżnąć, to po prostu to zrób! A nie jakieś chore 
podchody robisz. Przypomnieć ci, jak było jedenaście lat temu?!
Eduardo uderzył pięścią w kierownicę wściekle:
— I po co, kurwa, znów ten powrót do przeszłości?!
—A, kurwa, po to, żebyś w końcu zmądrzał!!! — krzyknąłem.
— Miałem taki dobry humor i — oczywiście, jak zawsze mi go zjebałeś! Dzięki!!!
Uderzyłem ręką w kolano i zacząłem się śmiać, nie wiem, dlaczego.
— Jak zawsze do usług, szefie!
Eduardo posłał mi lodowate spojrzenie i dalej jechaliśmy w milczeniu.



***

Spojrzałem na zegarek, oparłem się o ścianę i westchnąłem.
Od dwóch godzin siedzę w tej cholernej restauracji i patrzę na niego. Eduardo 
wypił kolejną szklankę whisky, a jego wzrok nieustannie podąża za tą kelnerką. 
Jest niczym jej kopia, piękna blondynka o krągłym biuście. I ten uśmiech. 
Minęło tyle lat, a ja nadal mam go przed oczami. Często rozmyślam, dlaczego w 
jej duszy zapanował mrok i doprowadził do upadku królowej naszych serc.
Czemu ten pierdolony latynoski macho zawsze wybiera nieosiągalne laski i 
sprowadza na nie ból i cierpienie? Czy tę blondynkę czeka podobny los?
I znów wspomnienia nie pozwalają jej odejść…


