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PROLOG  

ROYAL 

 

NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ OCZU… Nie chcę. Za każdym razem, gdy 
to robię, mam w głowie krew, śmierć i cierpienie. To tak namacalne, że 
niemal czuję tego smak. 

Bez znaczenia jest to, że nadal oddycham, bo nie potrzebuję tego i nie 
chcę. Gardzę tym, podobnie jak wszystkim innym wokół mnie. 

Jedyne, o czym marzę, to zniknąć; udawać, że nie stoję tu cały we krwi, 
upstrzony szkarłatną czerwienią od stóp do głów, z sercem łomoczącym 
tak intensywnie, że mam wrażenie, że zaraz wyrwie się z klatki piersiowej. 

Pali mnie w płucach, gdy biorę kolejnego macha. Dym je wypełnia, 
rozszerzając je i wysyłając ukojenie do drżącego ciała. Tęsknię za jakim-
kolwiek poczuciem ulgi, ale ona w ogóle nie przychodzi. Mimo to biorę 
jeszcze jednego macha i czekam na to, co będzie dalej. Wiem, co będzie, 
bo sam ich wezwałem: widzę światła błyskające na czerwono i niebiesko. 

Stoję nieruchomo w oknie, obserwując biernie, jak się zbliżają, jak 
syreny robią się z każdą sekundą głośniejsze. 

Biorę ostatniego macha, pstrykam niedopałkiem w szybę i odwra-
cam się. Nie obchodzi mnie, czy to gówno się spali. Nic mnie tu już nie 
trzyma. Już nie. 

Moje ciało zaczyna się poruszać, porzucone i zagubione gdzieś w trak-
cie tego niekończącego się koszmaru w moim walącym się świecie. 
Czuję narastającą nienawiść, przytłacza mnie wrogość nocy. 

Pocieram twarz ubrudzonymi krwią dłońmi i wyrzucam z siebie krzyk, 
żeby wyrazić nagromadzoną wściekłość. Krzyczę tak długo, że zdzieram 
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sobie gardło, ale podobnie jak papieros, w żaden sposób nie uśmierza 
to dobijającego mnie bólu. 

Ruszam powoli i jak we mgle mijam trzy nieruchome ciała, po czym 
zatrzymuję się przed… nią. Ma włosy we krwi, a jej niegdyś różowe 
i pełne usta są teraz kurewsko zimnoniebieskie. Biorę ją w ramiona i czuję, 
jak moje serce umiera coraz bardziej z każdym oddechem, którego ona 
nie bierze. 

Wtedy gwałtownie otwierają się drzwi i słyszę wsypujących się do 
środka ludzi. Ciężkie kroki — wkrótce słyszę już tylko je, przetykane 
chaotycznymi uderzeniami mojego umierającego serca. 

Zaczyna mi piszczeć w uszach, a serce z wściekłości przyspiesza do 
niekontrolowanego tempa, gdy zostaję poderwany na nogi przez dwóch 
funkcjonariuszy, który próbują mnie obezwładnić. Nie obchodzi mnie to, 
że mnie zabiorą. Mogę zgnić dla niej w piekle, ale jeszcze nie skończy-
łem się z nią żegnać. 

Czuję kajdanki zaciskające się na nadgarstkach, mocno, zbyt mocno. 
Ale skrępowane ręce nie powstrzymują mnie od działania. Obracam ra-
miona i wymachuję głową w tył z największym impetem, na jaki potra-
fię się zdobyć. Uderzam w nos, który się łamie. Pękł, skurwiel. Wiem to 
na pewno i funkcjonariusz też, sądząc po jego przekleństwach i tym, 
jak odsuwa się i chwyta za krwawiący organ. 

Ręce innej osoby próbują mnie złapać od tyłu, gdy padam na ziemię, 
na kolana i zagłębiam twarz w jej pozbawionej życia szyi. Całuję ją delikat-
nie po raz ostatni, po czym ktoś mnie odciąga za włosy i zostaję od niej 
oderwany, powalony twarzą do ziemi i przyciśnięty kolanem na karku. 

Tutaj mój świat się kończy. W tym momencie nie mam już po co żyć. Tutaj 
tracę ją na zawsze… 
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