
W imię jutra 

 

Ravian, jak każdego wieczoru, siedział na dachu jednego z budynków. Zimne powietrze 

delikatnie muskało jego bladą twarz schowaną pod burzą czarnych niczym smoła włosów. 

Tęsknie wpatrywał się w rozgwieżdżone niebo. Po chwili pozwolił, aby drobna, szklista łza 

powoli spłynęła po jego policzku. 

- Czysto – usłyszał głos tuż za sobą. Nie odwracał głowy. Doskonale znał rozmówcę. Po chwili 

przeniknął go chłód, a potem delikatne pieczenie, a szarawa postać pojawiła się tuż przed jego 

oczami, swobodnie unosząc się ponad dachówkami. Ilekroć próbował zignorować znajomego 

i na wskroś przez niego obserwować nocne niebo, tylekroć bujna, siwa broda skupiała na sobie 

całą jego uwagę. Ciężko westchnął i powoli podniósł się, strzepując z siebie drobny kurz. 

- Już pędzę – rzucił z wyraźnym niezadowoleniem i zeskoczył z dachu prosto na wybrukowaną 

uliczkę. 

- Spóźnisz się – usłyszał za sobą przytłumiony krzyk znajomego – Kiedyś cię złapią i… - resztę 

zdania zagłuszył świszczący wiatr.  

Rav doskonale znał ryzyko, ale mimo to, nie zamierzał się spieszyć. Bieg wydawał mu się 

zbędny, tym bardziej, że szybki chód jak dotąd zawsze wystarczał. W tle zaczęły bić stare 

dzwony znajdujące się w wieży stojącej na środku Głównego Placu. Wartownicy równo o 

północy zmieniali się, co dawało niecałe pięć minut na przemknięcie  pod osłoną nocy w stronę 

Wyroczni. Dla Raviana było to co najmniej śmieszne. Tacy jak on wraz ze swoimi rodzinami 

gromadzili się, aby potajemnie w ciemnej jaskini czekać na cud i móc pewnego dnia ponownie 

zacząć pielęgnować swoje moce, bez obaw o własne życie. Nie wierzył w to. Nie wierzył ani 

w sens gorliwych modłów, ani w istnienie jakichkolwiek mocy. Widzieli duchy zmarłych i dusze 

opuszczające ciała żywych znikające po Drugiej Stronie, ale czy potrafili coś więcej? Nie. Byli 

wręcz słabsi od reszty społeczeństwa. Częściej chorowali, byli chudzi i szybciej umierali. 

Strażnicy polowali na nich dzień po dniu, noc po nocy. Uciekali, chowali się, a on pod presją 

grupy dołączał do modlitw i ukrywał się z całą resztą. 

Zarzucił kaptur na głowę. Zabudowania skończyły się wraz z uliczkami delikatnie oświetlanymi 

przez stare latarnie. Po wartownikach nie było ani śladu, więc mężczyzna pewnie ruszył przed 

siebie. Krople deszczu zaczęły sączyć się z nieba, po chwili zamieniając się w ulewę. Blask 

księżyca przyćmiły czarne chmury. Ravian niemal na ślepo przedzierał się przez gęstniejący 

las. W końcu zobaczył w oddali delikatny blask pochodni, który oznaczał miejsce jaskini. Przy 

jej wejściu stała tęga kobieta. Na jej twarzy pojawił się wyraz ulgi, kiedy dostrzegła sylwetkę 

znajomego. 



- No nareszcie! Już myśleliśmy, że cię złapali! Chodź, bo przecież zaraz się skończy! – 

Naglący ton był ciepły i pełen troski. Od jamy aż buchało gorącem. Była ona wypełniona 

pochodniami, świecami oraz różnego rodzaju kadzidłami. Ludzie ściśnięci w półkolu stali tuż 

przed Wyrocznią będącą tak naprawdę zwykłym stalagnatem łączącym sufit jaskini ze 

skalistym podłożem. Wyryto na nim różne symbole, których znaczenia właściwie nie odkryto. 

Niektórzy uważali, że zdołali odczytać przepowiednie wypisanie na kamieniu. Miały one 

rzekomo mówić o nadejściu potęgi wypełniającej serca ich ludu. Rav ani trochę w to nie 

wierzył. Brali go za niedowiarka i niewierzącego i tak faktycznie w dużej mierze było. 

Pomimo że stał całkiem z tyłu, doskonale widział, co się dzieje. Był wyjątkowo wysoki, dzięki 

czemu nie musiał pchać się do przodu, aby wszystko obejrzeć ze szczegółami. Odziany w 

długą, krwiście czerwoną szatę Wysłannik powoli okrążał Wyrocznię. W prawej dłoni trzymał 

dymiące kadzidło, które po trzech kółkach odłożył na bok. Całej sytuacji towarzyszyło 

delikatne, a przy tym nieco mroczne nucenie. Ucichło, kiedy mężczyzna obrócił się w stronę 

zebranych, ściągając kaptur. Odsłonił twarz pozbawioną choćby najmniejszego włoska. Białe 

rysy namalowane na wzór barw wojennych zdobiły jego kościste policzki oraz czoło. Odwrócił 

się od zebranych i rzucił na kolana tuż przed stalagnatem. Cały lud poszedł w jego ślady. 

Ravian niechętnie ukląkł wśród szepczących modlitwy i prośby pobratymców. Wysłannik wstał 

i dotknął dłonią chłodnego kamienia. 

- To już ten czas. Lada dzień wśród nas objawi się wybraniec. Nasz przyszły mentor i 

wybawiciel. Chrysantemis! Miej go w swojej opiece, aby pokazał nam drogę, którą powinniśmy 

kroczyć. Drogę, którą obrali nasi przodkowie wieki temu. Miej go w swojej łasce. – Mężczyzna 

jeszcze raz pokłonił się przed kamieniem, po czym odszedł w głąb jaskini, a lud wstał i zaczął 

dyskutować podekscytowany. Wszyscy wyczekiwali rzekomego wybrańca, który być może jest 

wśród nich.  

Ravian przewrócił oczami i po cichu opuścił ciemną jamę. Nie zamierzał spędzać wieczoru 

wśród rozgorączkowanego tłumu ślepo wierzącemu w słowa Wysłannika. Deszcz nieco zelżał. 

Mężczyzna szybkim krokiem przemierzał leśny gąszcz. Wśród spowitych nocą drzew znalazł 

starą, drewnianą chatynkę. Otworzył drzwi. Nigdy ich nie zamykał na klucz. Po pierwsze 

dlatego, że nikt nie wiedział o istnieniu chaty, a po drugie dlatego, że złodziej widząc panującą 

wewnątrz biedę, poczułby nadludzki przypływ litości, współczucia oraz rozpaczy i zostawiłby 

wcześniej skradzione pieniądze. Ravianowi nie przeszkadzało takie życie. Nikomu nie 

wchodził drogę ani nikt mu nie zawadzał. Dzień za dniem spokojnie przemijał. Czasem udawał 

się do miasta, aby wymienić zebrane owoce i grzyby lub upolowane zwierzę na inne, przydatne 

rzeczy. Od lat niczego nie sprzedawał ani nigdzie nie zarabiał, więc musiał opierać się jedynie 



na wymianie. Jego pobratymcy oferowali mu różnego rodzaju zajęcia, ale nigdy nie korzystał 

z ofert. Wolał żyć całkowicie sam. 

Na myśl o kolejnej, porannej modlitwie od razu tracił wszelkie chęci do życia. Z doświadczenia 

wiedział, że lepiej nie unikać mszy. Kiedy ktoś się nie pojawia, cała ludność jak jeden mąż 

widzi najczarniejsze scenariusze. Jedni są pewni, że dany osobnik kona w objęciach 

śmiertelnej choroby, inni wychodzą z założenia, że wartownicy zasztyletowali ofiarę. Każdy 

miał swoją wersję, jedna straszniejsza od drugiej. Rav westchnął. Chwycił leżącą na stole 

suchą kromkę chleba, którą zostawił po śniadaniu, i usiadł na chłodnej ziemi, opierając się 

plecami o ścianę. Pogryzając pieczywo do rana, wsłuchiwał się w krople deszczu uderzające 

o dach oraz szum starych drzew. Nim się zorientował, przez korony drzew zaczęły przebijać 

się promienie porannego słońca. Zebrał się w sobie i ruszył ku wyjściu. Wiedział, że po raz 

kolejny będzie spóźniony. Nagle zatrzymał się. Drzwi do chaty były uchylone.  

- Nie spieszy ci się na mszę? – usłyszał kobiecy głos z głębi pokoju. Odwrócił się. Przy starym, 

nadgryzionym przez lata stole, siedziała postać w kapturze. Cień otulał nieznajomą, która 

ściągnęła kaptur i podparła się łokciami o blat. Świeca zapaliła się bladym światłem, ale 

wystarczająco silnym, aby ukazać twarz gościa. Ravian z niedowierzaniem pokręcił głową. Od 

razu rozpoznał chytry uśmiech i zadziorne, szare oczy. Włamywaczka stała i wyciągnęła z 

kieszeni czerwone jabłko. Oparła się o ścianę, odcinając nożem kawałki owocu i od razu je 

zjadając, wpatrywała się w mężczyznę. 

- Co ty tu robisz?  

- Wpadłam w odwiedziny do braciszka. 

- Po tylu latach? Nie wmówisz mi, że się stęskniłaś. 

- Trochę się stoczyłeś, wiesz? Żyjesz na odludziu, przyjaciół pewnie też nie masz. Tu nawet 

nie ma niczego świeżego do jedzenia! Nie sądziłam, że jesteś… aż takim samotnikiem. 

- Doskonale wiesz, dlaczego tak jest. 

- Och, Rav! Nie udawaj beznadziejnego bohatera jakiejś słabej powiastki romantycznej. – 

Dziewczyna wstała i teatralnie przyłożyła wierzch prawej dłoni do czoła. – Och! Jaki ja 

samotny! Nie ma szczęścia dla mnie na tym podłym świecie! Ach czemu, ach czemu?! Czymże 

ja sobie na to zasłużył? Czy miłość ma nie miała być powodem szczęścia? A tymczasem stała 

się cierpieniem i zmorą moją! O miłości! Czymże jesteś? – dziewczyna nagle ostro spojrzała 

na brata. – Weź się w garść. Straty bolą, ale wszystko przechodzi z czasem! Nie możesz w 

tym tkwić. Wszystko przemija! W tym ból i wspomnienia będące jego źródłem. Rozu… 



- Nieprawda – przerwał wywód siostrze. – Wspomnienia mogą przeminąć, ale ból nigdy. Mój 

ból trwa wiecznie, Rino. Kiedy życie zabiera ci cząstkę twojej szarej codzienności, zaczynasz 

z dnia na dzień coraz mocniej rozumieć, czym jest strata. I co z tego, że zapomnisz. Cały czas 

będzie czegoś brakować. Ból będzie się tylko nawarstwiać. Można tylko udawać, że było 

minęło, trzeba iść dalej, ale tak naprawdę człowiek staje w miejscu! A ty możesz tego nie 

rozumieć. Możesz się śmiać, ale mój ból nie pozwoli o sobie zapomnieć. Mogę stawać na 

głowie, ale zawsze będę cierpieć! Zawsze będę spoglądać w niebo i zastanawiać się, gdzie 

się podziało moje szczęście! Bo zawsze będzie mi czegoś brakować. Zawsze. 

Kobieta odcięła ostatni kawałek jabłka i otarła nóż o lewą nogawkę spodni. Popatrzyła 

przenikliwie na brata i ruszyła w jego stronę. 

- Chodź już. Jak się nie pojawisz na mszy, to znowu uznają cię za trupa – mówiąc to, Rina 

przeszła obok mężczyzny i opuściła starą chatę. Ravian wciąż niedowierzając, ruszył za 

siostrą. 

Tak samo jak poprzedniego wieczoru, przy wejściu do jaskini po raz kolejny czekała ta sama 

kobieta. Tym razem nie odezwała się ani słowem. Widząc nową, obcą twarz, posłała jedynie 

zdziwione, pytające spojrzenie. Po chwili mężczyzna ponownie poczuł gorąco bijące od 

kadzideł, pochodni i zebranej ludności. Wszyscy gorliwie kłaniali się przed Wyrocznią. 

Obserwował siostrę, która ani myślała ukłonić się przed starym kamieniem. Rav uśmiechnął 

się w myślach. Rina od zawsze robiła na przekór. Nagle Wysłannik zatrzymał swoje spojrzenie 

na nowoprzybyłej. Mężczyzna powoli zaczął zmierzać w jej stronę. Tłum w całkowitej ciszy 

rozstąpił się przed nim jak zahipnotyzowany, nie spuszczał wzroku i bacznie obserwował całe 

zajście. Kapłan wyciągnął obie dłonie przed siebie. Opuszkami palców delikatnie dotknął 

policzków, a potem czoła Riny. Zdziwiona kobieta popatrzyła lekko zdegustowana w oczy 

Wysłannika. 

- Oto ta, która wyprowadzi nas z ciemności! Nosi w sobie światło nieśmiertelnej Chrysantemis! 

Pokłońmy się jej! 

- Chwila, moment! Bez kłaniania, dobra? – Rav wyczuł niepewność w głosie siostry. Ta 

spojrzała na niego i pociągnęła go ze sobą. Ruszyli ku wyjściu z jaskini, zostawiając 

rozgorączkowany tłum za sobą. 

- Co ty wyprawiasz?  

- Nie mam pojęcia! Ale, że ja? 

- Są łatwowierni. Widzą nową twarz, chmurkę inną niż wszystkie, coś im się przyśni i podpinają 

wszystko pod boskie objawienie. 



- Gdzie idziesz? – Siostra rzuciła bratu pytające spojrzenie, kiedy ten niespodziewanie skręcił. 

- Zastawiłem wnyki. Może coś się złapało. 

- Obrzydlistwo. 

- Ale jakie smaczne. 

Po paru minutach drogi las zgęstniał. Po chwili dwójka dostrzegła leżącą w pułapce sarnę. 

Rav przerzucił zwierzę przez ramię, zignorował zniesmaczoną siostrę i pogwizdując, ruszył w 

stronę chatki. W końcu stanął przed starymi drzwiami, które bez problemu otworzył. Położył 

zwierzę na stole i nie krępując się, zaczął rozcinać delikatne ciało sarny. Zapadła cisza. 

- Może faktycznie coś w tym jest? 

Ravian zamknął oczy. Nie miał ochoty wysłuchiwać bajdurzenia swojej siostry. Wziął głęboki 

wdech i powoli, z pełną precyzją oddzielił kolejny płat surowego mięsa. Zaczął ostrożnie, 

aczkolwiek pewnie wyciągać ze środka wszystkie wnętrzności. Nie mógł pozwolić, aby ciepłe 

i powoli rozkładające się organy zwierza popsuły całą tuszę. Część mięsa zamierzał uwędzić, 

a resztę sprzedać lub wymienić.  

– Bo zobacz. Zwiedziłam trochę świata. Nauczyłam się języków, różnych sztuczek, aby lżej 

chorować. Nawet walczyć się uczyłam. Próbowałam przeróżnych medytacji, diet… Miałam 

lekcje u babki, co się wiedźmą nazywała. Naprawdę dużo przeżyłam. Jako jedyna opuściłam 

to miasto i jako jedyna do niego powróciłam. To chyba coś znaczy, co nie? Potrafię znacznie 

więcej od was! Mogę was wiele nauczyć. Może faktycznie jestem wybrańcem? 

- Po co tu przyjechałaś? – zapytał twardo, odkrawając kolejny kawałek mięsa. 

- Ten stół długo nie wytrzyma, wiesz o tym? Sypie się w oczach. Wiesz, że dieta nie powinna 

składać się tylko z mięsa? Czy ty patroszysz martwą zwierzynę na tym samym stole, przy 

którym później jadasz posiłki? 

- To nie jest odpowiedź. 

- Brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. 

- Co ty nie powiesz… - mruknął pod nosem. 

- W każdym razie, pomyślałam, że to się może udać. 

- Co? 

- No wiesz, całe to odrodzenie. Nasz lud ma prawo chodzić swobodnie po ulicach. Wyjdziemy 

naprzeciw władzy. 



- My, powiadasz… 

- No wiem, jest nas mało, ale wyobraź sobie hordę duchów po naszej stronie! Nikt ich nie widzi 

oprócz nas. Wypuścimy setki duchów na strażników, wtargniemy do domu Senatora i 

wywalczymy swoje prawa! 

- Duch nawet nie może cię dotknąć. 

- No tak, ale wyobraź sobie szok, jaki wywoła fala zimna niesionego przez duchy, a potem 

piekący gorąc! Wystarczy efekt zaskoczenia, a potem wściekła zgraja takich jak my ich 

obezwładni! 

- Ktoś ci bajek naopowiadał. To się nie uda. To nie ma najmniejszej szansy się udać. A ci idioci 

i tak cię posłuchają. Będziesz miała krew na rękach. Niewinni ludzie zginą na twój rozkaz. 

- Dobrze wiesz, że warto! 

- Kompletnie niczego nie rozumiesz. Biegać zbytnio nie potrafimy, a ty chcesz nas posłać w 

bój? Brak nam sił, zwinności, doświadczenia… 

- Ale mamy wiarę. 

- Ty nie wierzysz. Bycie wybrańcem to jakieś twoje niespełnione ambicje. Chcesz być wielka? 

Jeśli to zrobisz, historia cię zapamięta. Nie przez to twoje „odrodzenie”, ale przez to, że 

Odrodzenie zamieni się w krwawą rzeź. Śmierć zbierze swoje żniwo jeszcze przed zbiorami 

na twoje własne życzenie. Ty też możesz zginąć. Nie jesteś gotowa, aby nosić takie brzemię. 

Dajesz ponieść się chwili. Chcesz, to wysyłaj ludzi na pewną śmierć. Mi nic do tego. 

- Rav! Ile jeszcze będziemy się ukrywać? Ile można? 

- Pomyśl. Czy gdzieś indziej jest inaczej niż tutaj? Pół świata zwiedziłaś i co? I trzymałaś z 

dziwakami. Z odludkami, które chowają się tak jak my, a to dlatego, że nigdzie nie zaakceptują 

naszych zdolności. 

- Przecież nie robimy nikomu krzywdy! 

- To bez znaczenia. Ludzie się boją tego, co im nieznane, więc atakują. Jak zwierzę. Nim zdoła 

racjonalnie ocenić sytuację, włącza się pierwotny instynkt przetrwania i atakuje, nim samo 

zostanie zaatakowane. Musisz nauczyć się z tym żyć. 

- Znowu się wymądrzasz. 

Rav pokiwał głową niezadowolony. Nigdy nie rozumiał bohaterskich zapędów swojej siostry. 

Była na wskroś przepełniona szaleństwem, ale jedno się nie zmieniało. Chciała dobrze. Dla 

wszystkich. 



- Chcesz, to sobie tutaj siedź. Samotnie skóruj sarny do końca swych dni. Rozpaczaj każdego 

dnia po starcie i czekaj na ostatni zachód słońca, ale wiesz co? Ja bym chciała spokojnie wyjść 

na Plac Główny. Obserwować wschód, kąpiąc się w ciepłych promieniach słońca bez obawy 

o własne życie. I kiedyś to się uda. To kiedyś, nadejdzie lada dzień. – Kobieta podeszła do 

stołu i oparła dłonie o blat. Spojrzała twardo w oczy brata. – Siedź bezczynnie zadufany w 

sobie i poluj na zwierzynę. To ty będziesz żałować, że nie spróbowałeś. Nie ja. – Rina szybkim 

krokiem wyszła z chatki, trzaskając starymi drzwiami. 

- Zobaczymy, kto będzie bardziej żałować. – Mężczyzna ciężko westchnął i wyszedł zza drzwi. 

Poszedł na tył chaty, gdzie znajdowała się beczka z deszczówką. Obmył dłonie i oparł się o 

ścianę.  

Wiatr targał jego rozczochrane, czarne włosy. Przed oczami zawirował mu obraz siostry. 

Wyglądali identycznie, a równocześnie zupełnie inaczej. Gęste, czarne włosy dodawały jego 

osobie powagi, a u Riny podkreślały jej burzliwy charakter. Jego szare oczy wydawały się 

spokojne, a u jego siostry były pełne zapału, z pewnym tajemniczym błyskiem. Wydawały się 

wręcz chwilami niebezpieczne. Tak było ze wszystkim. To, co jemu dodawało powagi, u 

kobiety było wyznacznikiem jej żywiołowości i siły. Ani śladu rozsądku, była najczystszym 

szaleństwem w ludzkiej postaci. 

Dla Raviana niezapowiedziany gość okazał się wyjątkowo wyczerpującą niespodzianką. 

Spokojne jak dotąd myśli tym razem biegały po jego głowie jak szalone. Budziły uśpione 

wcześniej uczucia, wyciągały na światło dzienne przeróżne wspomnienia. Jego własny umysł 

nie pozwalał mu złapać chwili oddechu. Nawet kiedy już leżał na twardym, starym łóżku, 

przewracał się z boku na bok, nie mogąc zmrużyć oka. Zapomniał nawet o cowieczornej mszy. 

Przypomniały mu o niej dopiero stare dzwony bijące zawsze o północy. Ciężko westchnął. Nie 

miał siły pędzić prosto do jaskiń. Mężczyzna nagle pojął, że dzwony nie przestają bić. 

Doskonale wiedział, co to oznacza. Msza wcale się nie odbyła. Nie sądził, że jego siostra tak 

szybko zamieni zwykłe gadanie w działanie.  

Wstał z łóżka i zaczął nerwowo chodzić po pokoju. Czy jeśli nie ruszy się z miejsca, będzie 

mieć krew siostry na dłoniach? Brak decyzji też jest decyzją. Wiedział, że najbliższe minuty 

będą decydować o jego dalszym życiu. Westchnął i w biegu zarzucając na siebie stary, czarny 

płaszcz, ruszył w stronę miasta. Po paru metrach biegu zabrakło mu tchu. Był słaby.  

Wartownicy strzegący wejścia do miasta zniknęli. Wszystkie siły skupiły się w jednym miejscu. 

Rav podejrzewał jakim. Skierował się w stronę Głównego Placu. Usłyszał pierwsze wystrzały 

i krzyki ludzi. Wyczuł chłód bijący od duchów lewitujących pomiędzy walczącymi. Czuł śmierć. 

Czuł, jak kolejne dusze opuszczają ciała śmiertelników. W końcu ujrzał, jak na środku Placu 

walczy jego ludność. Od domu Senatora walczyła jego siostra, co mimo wszystko, dawało im 



pewną przewagę, ale jednak nie wystarczającą. W ciągu jednego dnia jego cały świat stanął 

do góry nogami. Nigdy nie sądził, że przyjdzie mu brać udział w krwawej jatce. Przekonał się 

o tym, kiedy strażnicy wyciągnęli broń palną i ponownie wymierzyli w stronę domu Senatora. 

Szybko zrozumieli, że Rina wszystkiemu przewodzi. To głównie do niej celowano. Ravian 

poczuł falę złości. Co by się nie działo, jaki by nie był, rodzina od zawsze była dla niego 

najważniejsza.  

Mężczyzna zobaczył leżącego na ziemi, nieprzytomnego wartownika. Broń nieznajomego 

leżała tuż obok jego ciała. Szaleństwo – pomyślał Rav i podbiegł po broń. Jego serce 

przyspieszyło, a twarz nabrała twardych rysów. W oczach zagościł blask, a przez jego ciało 

przeszedł ogień. Czuł ciepło całym sobą. Po lewej stronie był przeciwnik. Wyciągnął lewą dłoń, 

którą nakierował duchy na nieprzyjaciela. Ci zszokowani nagłym zimnem i gorącem zaczęli się 

niespokojnie rozglądać. W końcu ujrzeli biegnącego i celującego ku nim młodego mężczyznę. 

Tym razem był odbiciem swojej siostry, czuł siłę napędzającą jego serce. Gęste włosy 

rozwiewał wiatr, odsłaniając harde, wściekłe oblicze Raviana. Potężna siła, która od niego 

emanowała, wydawała się powalająca. W końcu wycelował broń w stronę strażników. Ze 

wściekłym rykiem oddał pierwsze strzały. Wartownicy bezwładnie opadali na ziemię. Kule ze 

strony wroga jedna po drugiej przebiły ciało mężczyzny, który parł dalej. Choć krew plamiła 

jego płaszcz, a ciało było podziurawione przez kule i jego świadomość powoli odpływała, czuł 

siłę. Nim się zatrzymał, ujrzał osobę, której nie spodziewał się spotkać. Niewiele myśląc, 

nakierował broń w stronę siwowłosego, dobrze zbudowanego mężczyzny wychodzącego mu 

naprzeciw. Przeciwnik go rozpoznał. Ravianowi wściekłość kazała zacisnąć palce na spuście.  

- To za Amandę - padł strzał. – I za moją córkę. – padł kolejny strzał, a ciało Raviana osunęło 

się na ziemię równocześnie z ciałem wroga. Poczuł, jak siostra kładzie jego głowę na swoich 

kolanach. – Uśmiechnął się ostatkiem sił. – Było warto… - wychrypiał. Czuł smak krwi w 

ustach. – Ale przysięgam… jeśli ktoś podniesie na ciebie rękę… to powrócę zza światów, 

przybiorę cielesną postać… i… i załatwię sprawę… Jak należy… Było warto… - ujrzał gwiazdy, 

w które tęsknie wpatrywał się każdej nocy. Pozwolił, aby nocne niebo go otuliło i zabrało ze 

sobą. Ostatnia łza spłynęła po jego spokojnej twarzy, na której zagościł delikatny uśmiech. 

Poczuł spokój.  

 


