
„Pamiętna Noc” 

 Znacie to uczucie, gdy nić Waszego szczęścia wydaje się być nieskończenie długa i silna 

tylko dlatego, że wszystko układa się po Waszej myśli? Trzeba jednak wiedzieć, że 

niespodziewanie nić może się przerwać. Pęknąć w jednej chwili. Ale nie nieodwracalnie. Tę nić da 

się naprawić. Wystarczy tylko mieć kogoś, kto użyczy Ci swojej i przywiąże ją mocnym węzłem do 

tego co zostało z Twego szczęścia tak, aby dwie nicie stały się jedną. Jednym szczęściem dwojga 

ludzi. 

* * * 

 Słońce było już wysoko na niebie i powoli chyliło się ku zachodowi. Swoimi złocistymi 

promieniami oświetlało wielki gmach zamku Piastów. Opromieniony słonecznym blaskiem zdawał 

się wręcz lśnić pośród wspaniałych, barwnych ogrodów. Jedynym kontrastem dla tego 

malowniczego obrazka była osmolona, do niedawna pełniąca rolę strażnicy wieża, której jeszcze 

nie oporządzono po ostatnim pożarze. 

 Między murami tego zapierającego dech w piersiach zamku, właśnie rozpoczynał się  bal 

wyprawiony przez władcę tego grodu. Sielanka. 

***               ***               ***               *** 

 Gdy tylko usłyszał dźwięk pierwszych skrzypiec, bez zawahania podszedł do Yirki, która, 

mimo iż otoczona gromadą ludzi, stała samotnie na środku sali, wypatrując znajomych twarzy. Od 

razu, gdy tylko spostrzegła zbliżającego się do niej Kaibrena odwróciła się z uśmiechem w jego 

stronę. Zamarła w niezdecydowaniu, gdy on kłaniając się położył rękę na swojej piersi, proponując 

jej wspólny taniec. Nieczęsto Kaibren zdradzał zainteresowanie jej osobą, ale Yirce zdawało się, 

że okazuje  to coraz częściej. Cieszyło ją to, że wszystko zaczyna się układać tak, jak to działo się 

w jej marzeniach. 

 Wyrwała się z zamyślenia. Po krótkiej chwili zawahania, patrząc mu prosto w oczy, wolno 

wyciągnęła rękę w jego stronę. Kaibren chwycił jej dłoń i objął ją w talii. Muzyka zaczęła grać 

głośniej. Tańczyli wolno, płynnie i lekko. Inne pary zdawały się zerkać na nich w wielkim zdumieniu. 

Patrzył na nich również Ube. Głównie na nią. Uśmiechał się. 

 Przy każdym ruchu, jej piękna suknia okręcała się łagodnie wokół nóg i unosiła się 

delikatnie, ukazując ukrywające się pod nią jasne, skrzące się od malutkich diamencików 

pantofelki oraz delikatną i lekką jak piórko tiulową halkę. 

 Podczas całego tańca, nie mogła oderwać wzroku od jego lśniących oczu. Zagubiła się      

w nich i nie zauważała niczego poza nimi. Ta chwila stała się jedną z najpiękniejszych w jej życiu. 

Chciała, by trwała ona wiecznie. 

 Jednak ten jeden krótki moment wystarczył, aby Yirka straciła całą swoją czujność. Cała 

sala balowa była jedną wielką pułapką, do której podstępem ją wpędzono. Usłyszała potężny huk. 

Muzyka momentalnie ucichła, goście zamarli w tanecznych pozach, zaczęli szeptać między sobą. 

Nagle do sali wpadli zamaskowani ludzie. Wbiegli szybko znikając w tłumie. Przerażeni ludzie 

zaczęli uciekać w popłochu nie zwracając uwagi na nikogo. Chcieli tylko ratować swoje życia, które 



teraz były zagrożone. Osobnicy w maskach byli uzbrojeni. W dłoniach trzymali długie maczety, 

którymi wymachiwali na wszystkie strony. Ube widząc zbliżającego się do Yirki człowieka z długim 

kordelasem, ruszył w jego stronę wyciągając swój miecz, z którym nigdy się nie rozstawał.  Yirka 

była przestraszona. Nie wiedziała co robić, nie miała żadnej broni. W tej chwili  jej jedyną ochroną 

był Kaibren i Ube. Jednak Kaibren również był bezbronny. Gołymi pięściami próbował odgonić 

napastnika. 

 Wszyscy goście się ewakuowali. Zostali tylko oni i około piętnastu zamaskowanych 

bandytów. Ube wiedział, że nie uda mu się samemu wyjść z tego cało. Nacierało na niego pięciu 

zbójów. Nie miał wyboru. Musiał stanąć do walki. Musiał ją ochronić. Otoczyli go. Odwrócił się 

gwałtownie i zamaszystym kopniakiem odtrącił od siebie jednego ze zbirów. Ten straciwszy 

wszelaką równowagę, wypadł przez okno, zabierając za sobą małe kawałeczki kolorowego witraża, 

lśniących w zachodzącym słońcu wszystkimi kolorami tęczy. 

 Następny ciął go. Wykonał zwód, ale za późno. Sztych miecza przeciwnika ześlizgnął się 

po jego lewym ramieniu, zostawiając w tym miejscu długą i głęboką ranę. Wykrzywił twarz z bólu. 

Rękaw zabarwił się na czerwono. Yirka od razu to zauważyła. Chciała zainterweniować, ale przed 

nią stanął wysoki drab o obliczu przypominającym pomarszczone jabłko. Kaibren odepchnął ją po 

czym zaczął wyprowadzać serię ciosów w twarz mężczyzny. 

 Kogo tu oszukiwać? I tak nie dałaby rady nic zrobić, nawet gdyby udało jej się dostać do 

Ubego. Bez swojego łuku, albo miecza nie zda się tu na nic, nie ważne jak by się starała. Była tutaj 

bezradna. Bezużyteczna. Jedyne co mogła robić to stać i patrzeć. I mieć nadzieję, że uda się 

przeżyć. 

 Ube liczył, że odsiecz przybędzie szybko. Rana na ramieniu przy każdym jego ruchu 

boleśnie o sobie przypominała. Ale miał ważniejsze sprawy na głowie. Nie mógł się przejmować 

bólem. Nie teraz. Bronił się długo, przez cały czas kontrolując czy Yirka jest bezpieczna. Widział 

jak Kaibren stara się ją obronić. Nie miał żadnej broni. Ledwo co obalił jednego wroga, a  już szło 

na niego dwoje ludzi. Również walczył dzielnie jednak widać było kropelki potu występujące na 

jego twarz. Powoli opadał z sił. 

 Do sali wbiegła gwardia królewska od razu rzucając się na zamaskowanych. Ube ciął na 

odlew. Widząc, że napastnik powoli traci siły, wyczuł moment, w którym ten spóźnił się z zasłoną.  

Jego ostrze musnęło łydkę zbója, który w odwecie zamachnął się na niego. Jednak jego 

spowolnione i niezgrabne ruchy pozwoliły Ubemu wywinąć się fintą spod szabli. Zanim ponownie 

zdołał unieść broń, Ube zrobił piruet, wykonując precyzyjnie wymiarkowane cięcie tnąc go od 

ramienia, przez cały brzuch aż po biodro. Ten po chwili upadł z głuchym hukiem w ciemną kałużę 

własnej krwi. 

 Za jego plecami stał kolejny. Był barczysty i wysoki. Na jego szyi i muskularnych ramionach 

widać było nabrzmiałe żyły. W porównaniu z Ubem wyglądał jak potężna góra i z łatwością mógł 

skręcić mu kark wielkimi łapskami, w których kurczowo ściskał rękojeść ogromnego, dwuręcznego 

miecza. Jednak gdy w biegu przymierzał się do pchnięcia w pierś Ubego, zatrzymał się i kichnął 



potężnie. Ube nie wahając się, wykorzystał moment i błyskawicznym cięciem w ósmą powalił tę 

chodzącą górę mięcha. 

 Narkotyki, pomyślał Ube, przekichana sprawa. 

 Rzucił się biegiem w stronę Yirki. Musiał ją stąd zabrać. Chwycił ją za rękę i pociągnął ku 

wyjściu. Obejrzała się. Widziała jak Kaibren w zmęczeniu próbuje uniknąć cięć zamaskowanego. 

Zawahała się. Chciała mu pomóc, ale nie mogła. 

 Już miała pociągnąć Ubego na pomoc Kaibrenowi, ale dalszą drogę zagrodził im kolejny. 

Ube popchnął Yirkę chroniąc ją tym samym przed spadającym na nią ostrzem szabli. Upadła. Ube 

ciął od góry jednak przeciwnik wykonując szybką paradę sprawił, że ostrze Ubego z mocą uderzyło 

w głownię jego miecza. Stal zaśpiewała. Jednak nie wytrąciło go to z równowagi, doskonale 

wiedział co ma dalej zrobić. Wykorzystał impet uderzenia i szybkim cięciem na odlew, pozbył się 

napastnika. 

– Ube - wrzasnęła, widząc jak wysoki i wyglądający niczym wychudzony ghul mężczyzna 

napina łuk i wypuszcza cięciwę z palców. 

 Odwrócił się gwałtownie. Jego oczy rozszerzyły się gdy strzała zmierzała w jego kierunku. 

Yirka pisnęła zakrywając twarz dłońmi i schowała głowę w ramionach. W tym samym momencie 

Ube zacisnął powieki i nienaturalnie wykręcił nadgarstek zakrywając głownią miecza swoją twarz    

i tors. 

 Strzała nie dosięgnęła celu. 

 Nie odbiła się jednak od klingi. Rozsypała się. Zmieniła się w czarny proszek, który obsypał 

oblicze Ubego i głownię jego miecza. Spojrzał na czarne drobinki na swojej dłoni, po czym             

z niedowierzaniem zerknął na kulącą się Yirkę. 

 Uniósł głowę. Łucznik właśnie nakładał drugą strzałę na cięciwę. Nie chcąc tracić czasu, 

Ube wyciągnął mały nożyk i cisnął nim w strzelca. 

 Idealnie między oczy. Jednak to był tylko przypadek. 

 Yirka leżąc widziała jak Kaibren z łoskotem upada na ziemię pod wpływem uderzenia 

znienacka czymś ciężkim w głowę. Chciała się podnieść i przybiec mu z odsieczą lecz była 

sparaliżowana przez strach. Poczuła nad sobą obecność, ale nie mogła wstać, ani nawet się 

ruszyć. 

 Zamaskowani osobnicy widząc, że drastycznie tracą szanse na przeżycie, zaczęli uciekać. 

Gwardia nie chcąc pozwolić im uciec, natychmiast ruszyła za nimi w pogoń. 

 Ciało Yirki odmawiało jej posłuszeństwa. Poczuła ciepło na szyi. Usłyszała szczęk 

wyciąganego z pochwy puginału. 

 Schylony nad nią mężczyzna ujrzał Ubego zbliżającego się do niego ze strasznym 

wyrazem twarzy i ściskającego miecz w dłoni tak mocno, że aż pobielały mu palce. Przez to co 

widział przed chwilą, wiedział, że nie ma z nim żadnych szans więc puścił się biegiem w stronę 

korytarza. Udało mu się jednak zerwać z szyi Yirki naszyjnik. Mały medalionik, który ona ceniła 

sobie nad życie- prezent od Kaibrena na jej siedemnaste urodziny. Widząc to, Ube bez namysłu 



pobiegł za nim, chcąc odzyskać skradziony przedmiot. Popełnił jednak wielki błąd nie rozglądając 

się wcześniej po okolicy. W sali pozostał jeszcze jeden. 

 Zauważywszy, że jego towarzysze uciekli i został sam, postanowił dokończyć spapraną 

przez nich robotę, więc wyrzucił z ręki rozpaloną pochodnię, podniósł się i odszedł od Kaibrena. 

Zaczął biec w jej stronę. Yirka zdając sobie z tego sprawę, podźwignęła się i wstała jakimś cudem. 

Była cała rozdygotana, ale była gotowa by jakoś się bronić. Musiała dać radę. 

 Jadnak on w biegu wyciągnął zza pasa małą pałkę, którą zamaszyście uderzył ją w głowę. 

Chciała, i byłaby w stanie się uchylić, wykonać unik, gdyby kątem oka nie zauważyła Kaibrena 

leżącego bezwładnie na posadzce. Jedna z jego dłoni się trzęsła, drugą przyciskał do brzucha. 

Cały drżał. Z trudem łapał powietrze. 

 Teraz i ona upadła. Poczuła ciepło rozlewające się w potylicy i przeszywający chłód na 

policzku przyciśniętego do lodowatej posadzki. Słyszała cichnące w oddali kroki wybiegającego 

ostatniego ze zbójów, który był pewien, że nie pozostawił na sali nikogo żyjącego. Może miał rację? 

 Obraz w jej oczach zaszedł nagle mgłą, ściemniał, aż w końcu całkowicie się rozpłynął. 

 Nikt by się nie spodziewał, że ta najpiękniejsza chwila całego jej życia zmieni się                

w makabrę, której nigdy nie będzie w stanie wymieść z pamięci. 

* * * 

 Yirka leżała bezwładnie na podłodze. Wyraźnie można było zauważyć strużkę krwi 

wypływającą spod jej głowy. Po jej czole również spływały wężyki szkarłatnego płynu. 

 Zdezorientowana, powoli otworzyła oczy. Jej powieki były ciężkie przez zakrzepłą na 

koniuszkach jej rzęs krew. Uniosła się na łokciu. Przyłożyła dłoń do bolącego czoła i poczuła, że 

całe się klei. Usiadła po czym otarła twarz rozmazując czerwień i krusząc zaschniętą na jej 

policzku cienką skorupkę krwi. Dotknęła tyłu głowy. Jej włosy były splątane i sklejone, palce objęła 

ciepła wilgoć. Uniosła głowę i nieobecnym wzrokiem rozejrzała się wokoło. W sali nie było nikogo 

poza nią. I leżącym zaledwie kilka kroków dalej Kaibrenem. W niedowierzaniu otworzyła szerzej 

oczy, w których dosłownie można było ujrzeć płomienie. Płomienie, które smagając ściany 

ognistymi językami właśnie pożerały rozwieszone dookoła powłóczyste, ażurowe firany 

przykrywające wysokie i wąskie okna. Płomienie, które tańczyły na jasnych arrasach i gobelinach 

przedstawiających uroczyste przyjęcia i beztroskie życie, sielankę taką, która do niedawna 

panowała na tej sali. Płomienie, które prawie go otaczały i niebezpiecznie się do niego zbliżały. 

Widząc to, jak gdyby zapomniawszy o bólu, zerwała się na nogi i podbiegła do niego potykając się 

co krok. 

 Upadła przed nim na kolana. Dotknęła jego dłoni, ale tam, gdzie kiedyś było życie, 

pozostała już tylko śmierć. Jego przenikliwie zimne i sztywne palce sprawiły, że przeszył ją dreszcz. 

Patrzyła na niego. Na jego nieruchomą klatkę piersiową, na środku której była wielka, ciemna 

plama. W jej oczach zebrały się łzy. Wyciągnęła ręce i położyła mu dłoń na policzku. Zimny. 

Lodowaty. Objęła go momentalnie zalewając się łzami. Jej twarz wykrzywiła się w brzydkim 

grymasie. Płakała, spazmatycznie i z trudem chwytając powietrze. Ciepło ognia uderzyło ją nagle 



w twarz. Po jej czole zaczęły spływać maleńkie kropelki potu. Zaczęłaby modlić się do Qwuedra 

jednak wiedziała, że bogowie nigdy nikomu nie odpowiadają. 

 Wtuliła głowę w jego ramiona, jednak wiedziała, że on nie mógł jej już objąć. Wiedziała, że 

już nigdy nie będzie mogła trwać w jego uścisku. Jej dłonie zadrżały. Rękaw jej białej sukni 

zabarwił się jego wciąż sączącą się z rany krwią. 

 - Dlaczego mi to zrobiłeś?- załkała – Dlaczego mnie opuściłeś? Wrócisz do mnie, prawda? 

Znów będziemy razem. Znajdę sposób, na pewno coś da się jeszcze zrobić! Będziemy razem 

choćbym musiała wyciągać cię z zaświatów. Przyrzekam ci to, słyszysz? Przyrzekam! 

 Położyła go łagodnie na podłodze, wpatrując się w jego blade usta. Zacisnęła powieki po 

czym drżącymi dłońmi zakryła twarz. Między jej palcami zaczęły wypływać srebrzyste strużki łez, 

lśniące w blasku płomieni. Podciągnęła kolana pod brodę, schowała w nich głowę. Znów ogarnęło 

ją dotkliwe gorąco. Cała zadrżała i zakołysała się mimowolnie. Znów zaczęło mroczyć jej przed 

oczyma, czoło lśniło od potu. Nagle z hukiem osunęła się na podłogę. Zemdlała. Jednak leżąc tak 

koło niego, również wyglądała jakby była martwa. 

* * * 

 Obudziła się. Otworzyła powoli oczy lecz natychmiast je zamknęła. Oślepiła ją biel 

pomieszczenia, w którym się znajdowała. Uniosła się wolno i usiadła ostrożnie. Ponownie 

otworzyła oczy. Światło, które nagle wdarło się do jej oczu obudziło w jej głowie nieznośny, 

pulsujący ból. Przysłoniła oczy dłonią, przymrużyła powieki i zamrugała kilka razy, aby 

przyzwyczaić się do jaskrawego oświetlenia pokoju. 

 Rozejrzała się. Pokój był cały w bieli. Dosłownie cały. Wysokie ściany. Pościel, którą była 

przykryta jak i wąskie parapety, firany i ramy długich okien, przy których stało łóżko, również były 

białe. Komódka na lewo od łóżka i niska szafa naprzeciwko, stołek przed łóżkiem. Wszystko białe. 

Duże kwadratowe płytki, którymi była wyłożona podłoga, lśniły bielą, ale były poprzecinane blado-

beżowymi żyłkami. 

 Obróciła się i położyła stopy na chłodnej posadzce. W jej oczy rzuciła się poduszka. Jak 

wszystko inne dookoła, była biała, ale zauważyła, że jest naznaczona czerwonymi plamkami          

i smugami. Przesunęła dłonią po gładkim materiale. To była krew. Jej własna krew. Uniosła rękę     

i przyłożyła ją z tyłu głowy. Poczuła, że jest owinięta bandażem, który muśnięty jej dłonią, 

momentalnie poluźnił się i osunął jej na czoło. Zerwała go pewnym ruchem tym samym dotkliwie  

zahaczając palcami o splątane włosy. Znów dotknęła głowy. 

 Odetchnęła z ulgą. Na palcach nie poczuła wilgoci. To dobrze. Rana już nie krwawiła. 

Zerknęła na bandaż leżący na poduszce. Teraz to były jedyne elementy w tym pomieszczeniu, 

które miały w sobie jakiś kolor. Głęboka czerwień. 

 Zaschło jej w ustach. Wstała powoli. Opuściła głowę i przyjrzała się ubraniu, które miała na 

sobie. Przebrano ją w długa, sięgającą kolan białą koszulę z leciutkiego materiału. Na środku 

dekoltu miała sięgające do mostka rozcięcie, związane luźno grubym sznurkiem. Przy krawędziach 

rozcięcia, zygzakiem biegła złota nitka. Poza tym koszula nie miała żadnych ozdobień. 



 Postawiła krok. Zachwiała się i oparła o komódkę. Złapała równowagę i z nieobecnym 

wzrokiem zaczęła iść dalej, przesuwając dłonią po powierzchni mebla. Nagle jej palce na coś 

natrafiły. Cofnęła dłoń. Na komodzie leżał nóż z wygiętym ostrzem. Krótki sztylet z owiniętą 

cienkimi pasami czarnej skóry rękojeścią i zielonym kamieniem na środku okrągłej głowicy. 

Nachyliła się i przyjrzała się dokładniej. To był sztylet Ubego. 

 Ube! 

 Nagle sobie wszystko przypomniała. Mężczyźni w maskach. Błysk mieczy, blask płomieni. 

Ube wykrzywiający twarz z bólu. Oraz on. Kaibren. Leżący na końcu sali z ziejącą czernią dziurą  

w brzuchu. Rzeczywistość przeszyła ją jak strzała wystrzelona w jej kierunku z bardzo małej 

odległości. Po jej karku spłynął dreszcz. 

 Ube... Czy Ube przeżył?! 

 Raz jeszcze spojrzała na sztylet. Był tutaj. Wiedziała to. Przeżył. Na pewno! 

 Chwiejnym krokiem wyszła z pokoju. Aby nie ziębić stóp, stanęła na długim zdobionym 

dywanie, który biegł przez cały korytarz. Rozejrzała się nie wiedząc, w którą stronę iść. W końcu 

chwiejnym krokiem ruszyła na prawo. Szła mając w głowie same najgorsze myśli. Że po 

otworzeniu drzwi od komnaty Ubego, ujrzy go martwego, leżącego na zakrwawionym 

prześcieradle. Zmarszczyła czoło, aby powstrzymać płacz. Niespecjalnie jej to wyszło i na jej 

policzek spłynęła łza. 

 Nagle usłyszała cichy dźwięk kroków dobiegający z końca korytarza. Zwolniła. Zza zakrętu 

wyłoniła się postać. Zatrzymała się. To był Ube. Ubrany w swoją koszulę bez rękawów i zapinaną 

na klamry, skórzaną kamizelę. Ramię miał obwiązane bandażem. Był przesiąknięty krwią. Gdy 

tylko ją zobaczył, przyspieszył kroku. 

– Yirka! - zawołał. Zatrzymał się przed nią i spojrzał na jej bladą twarz. - Jak się czujesz Yirko, 

wszystko w porządku? Dopiero wczoraj spadła ci gorączka, jesteś jeszcze wyczerpana. Lepiej 

żebyś wróciła się położyć. 

– Ube, ja … - zadrżała. - Pomoc... Nie miałam jak wam pomóc. Ja nie mogłam nic zrobić. 

Gdybym…  Gdybym tylko... 

– Yirko, spokojnie. To nie twoja wina. 

– On tam leżał – Jej głos zadrżał. Nie powstrzymała spływających łez. - w kałuży krwi. Był 

zimny! Cały we krwi... 

– Uspokój się! 

– Nie mogłam nic zrobić! - wrzasnęła. Echo odbiło się od ścian. 

 Ukryła załzawioną twarz w dłoniach. Płakała spazmatycznie i głośno. Ube objął ją 

niepewnie. Bardzo delikatnie. I po raz pierwszy nie odtrąciła jego rąk. Może dlatego, że nawet tego 

nie poczuła. Przepełniało ją zbyt wiele żalu i złości. To sprawiało, że aż cała drżała, krzyczała 

przez łzy. Ciężko zaciągała powietrze. 

– Gdyby nie ty, byłbym już martwy – Szepnął i puścił ją. 

– Nie, Ube. Gdyby nie ja, Pogoń nigdy by na nas nie polowała i ciągle bylibyście bezpieczni, 



nikt nie próbowałby nas zabić. Gdyby nie ja … - zmarszczyła brwi. - Kaibren by żył! Wszystko 

przez plotkę Rady na temat mojego rzekomego pochodzenia... 

 Uniosła głowę, aby spojrzeć w jego oczy, ale zatrzymała wzrok na zabandażowanym 

ramieniu. Przypomniała sobie więcej. Lodowaty dreszcz przebiegł po jej plecach. 

– Żyjesz... Co się tak właściwie wydarzyło? Widziałam jak przeszywa cię strzała. 

– Nic takiego nie miało miejsca. Yirko, tak jak mówiłem- uratowałaś mnie. Nawet nie jesteś 

świadoma tego, co zrobiłaś. 

– O czym ty, na Qwuedra mówisz? 

– Strzała mnie nie przeszyła. Nawet mnie nie dosięgnęła tylko zmieniła się w proch i jestem 

niemalże pewien, że to twoja zasługa. Mam na myśli to, że to wszystko to nie są plotki. Rada 

najpewniej się nie myliła co do twojego pochodzenia. Musisz mieć w sobie gen Pradawnych. 

Władasz magią. 

 Magia. Pamiętała jak Kaibren wieczorami snuł jej opowieści o Wszechpotężnych 

Pradawnych, którzy swoimi magicznymi talentami zadziwiali wszystkich. Dokonywali niemożliwego. 

Zawsze chciała taka być. 

– Pochowaliście go? Nie zdążyłam się pożegnać. 

– Leży na szczycie wieży. Niedługo zacznie się obrzęd pogrzebowy. - powiedział 

zrezygnowany. Wiedział, że za nic nie uda mu się jej powstrzymać.- Musisz się spieszyć. 

        Puściła się biegiem przez korytarz, aby zdążyć ostatni raz spojrzeć w jego twarz. 

* * * 

 Gdy wspinała się po starych i sczerniałych od sadzy schodach wieży, serce waliło jej jak 

szalone. Dotarła na szczyt i wpadła do małej komnaty, z okna której rozpościerał się widok na 

zamkowy staw. 

 Pomieszczenie było puste. Nie było tu żadnych mebli poza kamiennym stołem na którym 

leżał. Podeszła do niego i drżącą ręką zrzuciła przykrywający go srebrny całun. Ujrzała jego bladą 

twarz. Wyglądał jakby był alabastrową rzeźbą. Uśmiechnęła się łagodnie przez napływ 

szczęśliwych wspomnień. Chciała być z nim na zawsze. A teraz wszystko przepadło. 

 Drżącą dłonią wyciągnęła mały sztylet zza pasa, którego mu nie zdjęto. Leżał tutaj wraz ze 

wszystkimi swymi rzeczami. 

– Będziemy razem choćbym musiała popełnić głupstwo. 

 Mówiąc to, ujęła jego twarz w dłonie i odnalazła jego usta. Z początku były zimne, lecz po 

chwili rozpalił je żar. Jej dłonie zdawały się parzyć, serce przyspieszyło, zapłonęło żywym ogniem, 

a spod powiek wypłynęły łzy by po chwili spłynąć na jego blady policzek. 

 Odsunęła wargi od jego ust i nagle poczuła obecność, poczuła się obserwowana. 

Odwróciła się powoli. Dwa uderzenia serca później sztylet wypadł jej z dłoni i ze szczękiem 

potoczył się po posadzce. Osunęła się na kolana. 

– Zrobiłaś to, co mi przyrzekłaś. Wyciągnęłaś mnie z zaświatów. A wszystko po to, byśmy byli 

razem. 



 Stał przed nią Kaibren. Jego duch. Zbliżył się i wyciągnął ku niej dłoń. Podobnie tak jak 

wcześniej na balu. Nie mogła uwierzyć, że to co się właśnie dzieje może być prawdą. To musiało 

jej się śnić. Mimo wszystko pragnienie dosięgnięcia go ponownie było silniejsze. Uniosła rękę. 

– Jesteś teraz duchem. Nie mogę cię przecież dotknąć, to się nie... 

 Chwyciła jego dłoń. Był duchem a jednak trzymała jego dłoń! I czuła jej ciepło. Jak u 

normalnego człowieka. Od jego przystojnej twarzy odbijało się światło księżyca w pełni, wpadające 

przez malutkie okienko. Mimo, iż było jedynym w tej komnatce, to wpuszczało wystarczającą ilość 

światła. Pyłki kurzu tańczyły w srebrzystej łunie. 

– Jesteś Pradawną, wiesz? Zrobiłaś to, czego zawsze pragnęłaś. Dokonałaś niemożliwego. 

Wskrzesiłaś mnie. - puścił jej dłoń i dotknął swojego ciała leżącego na zimnym, kamiennym stole. 

Po chwili wstał. Nie jako duch, lecz jako człowiek.- Ta noc zmieniła wszystko i teraz również ty 

możesz wszystko zmienić. Nawet życie w śmierć. Pamiętaj o tym. 

 Wysunął rękę i położył na jej dłoni mały przedmiot. Medalionik. 

– Oddaję. Nie gub go więcej. Miał ci przynosić szczęście. 

 Nie pytała jakim cudem Kaibren znalazł się w jego posiadaniu. Dzisiaj nie zdziwi jej już nic. 

Mocno zacisnęła naszyjnik w dłoni i uśmiechnęła się szeroko, czując bijące od niego ciepło. 

Uniosła głowę i spojrzała głęboko w oczy Kaibrena. Wyglądały jak najpiękniejsze kamienie 

akwamarynu. 

– Ty też coś zmieniłeś. 

 Spojrzał na nią z niemym pytaniem. 

– Udrękę w szczęście. 

 Gdzieś w oddali dzwony katedry oznajmiły północ. Zbliżyła się do niego i objęła go 

ramionami. Po chwili utonęła w jego uścisku. 

 Szczęśliwa. 


