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Za dawnych czasów po ziemiach Erialosy chodziła przepiękna monarchini o cerze 

jasnofioletowej przypominającej barwą kwiat Arsolium, który zakwitał przy blasku księżyca. 

Jej imię pojawiało się na ustach dzieci, mężczyzn, kobiet, a nawet wrogów. Yvienna była        

z natury kobietą delikatną, jednakże w jej czynach trudno było dostrzec tę cechę. Monarchini 

lubiła igrać z magią na polach bitwy, choć nie musiała się nią posługiwać, gdyż nikt nie 

dorównywał jej w łucznictwie. Ofiary Yvienny padały od strzałów przeszywających im serca, 

każdy strzał był przepełniony mrokiem. Nikt nie przetrwał z nią starcia, bo nie wychodził         

z niego żywy. Jeńców nie brała, odcinała im głowy i moczyła w ich krwi swoją szkarłatną 

zbroję i pelerynę. Powiadała, że barwa jej zbroi wojennej ma odstraszać wrogów, tak samo 

jak naramienniki, na których widniały czaszki zwierzęce układające się w swoisty łańcuch 

trofeów. Yvienna, jak przystało na rasę elfów pogrążonych w odmętach ciemności, miała 

charakterystycznie długie szpiczaste uszy, dzięki którym mogła usłyszeć skradających się 

przeciwników, bądź słyszeć odgłos, który towarzyszy wystrzelonej strzale. Lud, który był jej 

poddany, zwał się Nocną Arsolią ze względu na swoją karnację. Nazwa ta budziła grozę 

wśród wszystkich istot. Nikt nie odważył się jej wymawiać, gdyż nawet wśród ludzi mieli 

szpiegów, którzy w każdej chwili mogli ich zabić. 

Monarchini jednak miała swoją słabość, którą było jej dziecko, słodki syn mający po jej 

śmierci zapanować nad ludem Nocnej Arsolii, a który miał jej imię sławić po wieki. Przyszły 

władca, potomek władczyni, która zniszczyła rasę ludzką zwał się Divelion. 

Yvienna nie obawiała się swej śmierci, ani też porażki, ale tak mocno kochała syna, że nie 

darowałaby nikomu, kto skrzywdziłby jej maleństwo. W swych komnatach nie pozwalała  

żadnej służącej zajmować się Divelionem, ufała tylko własnej matce  Eleonilii, kobiecie, która 

zabiła swojego męża tyrana, który przyczynił się do kryzysu w państwie. Była silną kobietą, 

matką a teraz babcią. 

Yvienna nie miała już męża. Nie był on dostatecznie potężny by przeżyć, nie poprowadziłby 

rasy elfów do zwycięstwa. Dlatego zginął na polu bitwy. Nie przejmowała się tym, bo teraz jej 

celem było wychowanie dziecka i zaprowadzenie pokoju wśród ludu, ale w dzień przed 

zaćmieniem księżyca zdarzyła się tragedia. 

Monarchini po wieczornej wieczerzy poszła do synka, by go nakarmić. Divelion leżał            

w swoim łóżeczku obok jej łoża, by mogła mieć go blisko siebie. Wzięła malucha na ręce 

odsłaniając przy tym pierś. Dziecko bez sprzeciwu piło mleko matki. 

- Pij skarbie, musisz nabrać siły, by stać się prawdziwym mężczyzną, który będzie władać 

Nocną Arsolią - rzekła do swego syna, po czym ułożyła się z nim do snu. Nie chciała go 

wypuścić ze swoich ramion, gdyż czuła ,że dzisiejszej nocy nie umiałaby zasnąć bez 

swojego dziecięcia. Położyła go wygodnie na poduszce, a sama spoczęła obok spoglądając 

bezustannie na maleństwo. Pogłaskała go po główce i złożyła delikatny pocałunek na skroni 

- Śpij kochany, musisz się wyspać przed twym pierwszym zaćmieniem - uśmiechnęła się           
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i przytuliła swoją pociechę. Zasnęła snem głębokim i pełnym szczęścia. 

Po otwarciu oczu spojrzała na dziecko, które, jak się jej zdawało, smacznie spało. 

Monarchini wzięła je na ręce, ale zamarła, gdy przybliżyła synka do piersi. Było zimne, 

martwe! Upadła na kolana płacząc i tuląc mocno ciało syna. 

- Divelion! Proszę cię, syneczku! Otwórz oczka! Spójrz na mamusię, proszę cię, otwórz 

oczka! - nieprzytomnie potrząsała niemowlęciem mając nadzieję, że usłyszy ją,  że nadal 

będzie żył. Chciała jeszcze raz zobaczyć jego cudowne , błękitne oczy, ten lekki uśmieszek 

na jej widok. Nie mogła uwierzyć, że  nie zobaczy go już nigdy. Jej straszliwy, przejmujący 

płacz obudził mieszkańców i całą służbę. Płakała głośno trzymając zimnego Diveliona przy 

piersi. 

- Yvienna! - zawołała  matka, która wbiegła do jej komnaty zamykając za sobą drzwi, by nikt 

inny nie mógł wejść. Córka jednak nie przestała ronić łez, wstała, odwróciła się przodem do 

niej i pokazała maluszka, którego trzymała blisko serca. 

- Zabiłam go! Nie chciałam go zabić! Byłam zeszłej nocy tak uradowana, że zasnęłam z nim 

na mym łożu. Musiałam go w nocy przez sen udusić!  Podała zwłoki dziecka  swej matce, 

która bez chwili namysłu odpowiedziała: 

- Zakopmy zwłoki Diveliona tak, żeby nikt ich nie znalazł. Nie można dopuścić, by wieści 

o śmierci następcy tronu dotarły się do ludu. Wiesz sama, że mogą się pojawić głosy 

niezadowolenia, a nasi wrogowie nie próżnują. Wykorzystają taką okazję, zwłaszcza teraz, 

gdy szykujemy się do wojny! 

Yvienna , roztrzęsiona , odebrała swoje martwe dziecko. Nie potrafiła go oddać, nie chciała. 

Był dla niej jedyną i największą radością. - Nie oddam! Rozumiesz?! Nie chcę go zakopać! 

Nie mogłabym! Nie zrobiłabym tego za żadne skarby! Prędzej razem z nim się zabiję! Nie 

mogę żyć bez niego! Krzyczała pełna determinacji, z  rozpaczą w głosie, a matka na próżno 

starała się ją  uspokoić. W końcu wymierzyła  córce cios w twarz, a potem spojrzała jej          

w oczy i twardym, nie znoszącym sprzeciwu głosem rzekła: 

- Posłuchaj mnie. Schowamy ciało i ja je wywiozę tak, że nikt inny się nie dowie. 

Zrozumiałaś?! Przygotuj wyprawkę, tak jak zawsze to robisz, gdy wyjeżdżasz z synkiem do 

krewnych. Niech służba będzie przekonana, że wyjechałam z maluchem nad ranem. 

Wymyślę prawdopodobną historię o rozbójnikach, którzy napadli nas w drodze powrotnej 

i bez litości zabili dziecię, a ja cudem tylko ocalałam.  Słyszysz? A  teraz musisz skupić się 

na wojnie, ona jest najważniejsza. Wybacz, że to mówię, ale nawet śmierć dziecka nie może 

zabić w tobie ducha walki i odwagi!  Chyba że chcesz skończyć jak twój nędzny mąż – 

cedziła twarde słowa, które raniły serce zrozpaczonej matki. Jednak  monarchini nie miała 

innego wyjścia.  Matka postawiła ją przed faktem dokonanym. Ponaglana , spakowała rzeczy 

synka. W krótkim czasie Eleonilia opuściła zamek. Yvienna  długo spoglądała za karocą, 

która kryła w sobie straszną tajemnicę i zabierała ze sobą na zawsze jej ukochany skarb. Nie 
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wycierała łez, które żłobiły sobie drogę w przedwcześnie postarzałej twarzy monarchini. 

W końcu kobieta powiadomiła służbę o wyjeździe matki z synkiem do domu krewnych, aby 

nie narażać ich na niebezpieczeństwa spowodowane zbliżającą się wojną. Powiedziała 

również, że wyrusza z armią na rasę ludzką. Wieść ta rozeszła się szybko wśród ludu 

i ochotnicy wraz z armią stanęli przed bramą czekając na swoją waleczną władczynię.  

Yvienna, uzbrojona w swój łuk cienia i krwisty płaszcz wyszła na plac zamkowy zastając tam 

wielką armię Ludu Nocnej Arsolii. Bez chwili wahania wskoczyła na konia i krzyknęła: 

– Żołnierze. Szykujcie się, idziemy na wojnę na śmierć i życie. Jeśli się boicie,  zostańcie, 

a ci, co wyruszą ze mną przeciwko ludziom, na zawsze staną się bohaterami wspaniałych 

legend. 

Stanowcza i opanowana spojrzała się na armię, która wykrzykiwała z zapałem jej imię. 

Ruszyła przez miasto rozglądając się dookoła. Zdziwiła się, że niektórzy mieszkańcy 

zatrzymywali ją i ostrzegali. Sądziła, że wszyscy obywatele Erialosy popierają wojnę 

przeciwko nędznej rasie ludzkiej. Spoglądała więc na nich z pogardą i niedowierzaniem.  

Była zdeterminowana, choć  w głębi duszy czuła rozpacz.  Zabiła przecież  własne dziecko!  

Zastanawiała się, czy lud uwierzy w to, że podczas podróży  napadnięto na karetę królowej- 

Matki i zabito syna władczyni. 

Jednak szybko musiała uporać się z ponurymi myślami. Zanim przekroczyła granice miasta 

była po wielokroć zatrzymywana przez mieszkańców, którzy koniecznie chcieli udzielać jej   

błogosławieństwa, namaszczali jej czoło wonnymi olejkami i sprawowali rytuały, które nie 

tylko, że nie należały do przyjemnych, ale jeszcze wywoływały zawroty głowy i nudności.   

Znosiła jednak wszystko z niezwykłym spokojem, dzięki czemu jej armia rosła w siłę i pod 

koniec dnia liczyła około miliona mrocznych elfów. 

Zapadł zmierzch, a mroczną krainę pochłonął blask krwawego księżyca, gdy elfia 

przywódczyni stanęła na kamieniu leżącym nieopodal miasta. Spojrzała w krwisty blask, a jej 

zbroja w tym niezwykłym świetle prezentowała się przerażająco. Kościany pas wyglądał 

jakby z niego ciekła wciąż ciepła, świeża krew. Rubinowy odcień oczu monarchini przybrał 

bardziej czerwony odcień. „Elfka wojny”, tak można by było o niej rzec. 

Yvienna wyczuwała w powietrzu podziw i przerażenie, które towarzyszyło jej ludowi. 

– Nie obawiajcie się, mój widok będzie, być może dla niektórych z was ostatnim, ale dzięki 

temu jesteśmy odważni i nigdy o nas nie zapomni elfia kraina. Odrzekła i zeszła z kamienia. 

Dosiadła konia dając znak do kontynuowania wyprawy. Wędrowali całą noc, jednak wieść 

o nadchodzącej armii rozeszła się po całej mrocznej stronie. Ze wschodu dotarły wieści 

o Matronach Cienia, które pragnęły dołączyć  do jej armii i wojny mrocznej strefy. Matrony 

były  wojowniczkami specjalizującymi się w okrutnym orężu zwanym batem potępieńców. Ta 

niezwykła broń przesiąknięta była krwią wybranek, które miały możliwość kontrolowania 

pustki, która  w niej panowała. Wieści o potężnym sojuszniku poruszył armię. Yvienna dała 



4 

 

swojemu ludowi kilka godzin odpoczynku i ruszyła pod wyznaczone miejsce, na Mroczne 

Wzgórze Morgorath, gdzie oddział wojowniczek miał na nią czekać. Szybko dostrzegła armię 

Matron liczącą około pięćdziesięciu tysięcy tych niezwykłych, drapieżnych wojowniczek. 

- Witajcie siostry cienia, jestem wam wdzięczna za pomoc w tej wiekopomnej bitwie. Wasz 

trud i wola walki zostaną wynagrodzone owocnym zwycięstwem i sławą. 

Podziękowała i weszła na wzgórze a jej białe jak śnieg  włosy powiewały pod wpływem 

wschodnich wiatrów. Rozejrzała się niespiesznie po swoich sojusznikach.  Nie kryła 

zadowolenia widząc tyle wojska, tyle wspaniałych dusz do walki o lepsze jutro. Nabrała 

powietrza do płuc i zawołała potężnym głosem, który rozniósł się po całej dolinie: 

- Tak więc mówię dziś do was, moi przyjaciele, że choćbyśmy nawet mieli napotykać 

trudności dziś i jutro, wciąż mamy marzenie. To marzenie głęboko zakorzenione jest             

w naszych sercach. Marzymy,  że pewnego dnia naród Nocnych Arsolii doczeka 

zrealizowania  tej  przepowiedni ,którą matki szepcą do uszu swych pociech od trzech 

pokoleń. Pamiętamy słowa „Trzymamy się w cieniu, by lud nasz rósł w siłę, aż będziemy 

gotowi do walki z rasą ludzką, którą pokonamy i znów będziemy władać ziemią, a znakiem 

czasu będzie jasnowłosa łuczniczka o rubinowych oczach, która poprowadzi swój lud do 

zwycięstwa” . Mam marzenie, że niedługo, na jasnych terenach Erialosu, córki i synowie nasi  

nie będą żyli w strachu, że zła rasa ludzka,  która zgładziła nam Arcy- Monarchinię upadnie 

i nigdy nie powstanie na nowo, a wtedy dzieci nasze będą mogły usiąść i spojrzeć ponownie 

w jasne niebo. Więc, powiadam wam  dziś jest ten dzień, w którym pokonamy w sobie strach 

przed upadkiem, strach przed śmiercią, strach przed przeciwnikiem. My, mroczne elfy 

Erialosy! My potężni duchem, o walecznym sercu! My, którzy chowaliśmy się w ciemności 

dzisiaj pokażemy naszą siłę, naszą walkę! Dziś zapiszecie się wraz ze mną na kartach 

historii jako lud, który pokonał ludzi! Jesteśmy siłą, której nic i nikt się nie oprze! Tak więc 

staniemy dziś ramię w ramię, by zyskać to, co zostało nam kiedyś skradzione! Za wolność!  

Za lepszą przyszłość! Do ataku! 

W jej głosie brzmiała determinacja i wola zemsty.  Ból po stracie dziecka wyznaczył  jej nowy 

cel w życiu. Pragnęła zostać zapamiętana jako niezwyciężona wojowniczka, która przywróci 

swojemu ludowi godność.  Wyciągnęła lewą dłoń i zamaszystym ruchem dała znak wojsku, 

by ruszył na tereny ludzkie. - Nie brać jeńców, bierzcie wyłącznie kosztowności i jedzenie! 

Domy spalić, nie litować się nad nikim! Chcę widzieć morze ich krwi płynące po łąkach! By 

jeziora oraz rzeki zmieniły swój błękit na rubinową czerwień! Niech cierpią i zaznają zemsty 

tych, których  wygnali! 

Patrzyła na swoje wojska błyskawicznie rozprzestrzeniające się po wiosce i siejące postrach. 

Słychać było krzyki i wrzaski pełne ludzkiego cierpienia. Monarchini sięgnęła po swą broń 

i pękiem czarnych strzał ostrzeliwała bezbronnych i zaskoczonych mieszkańców. Dosiadła 

swego rumaka i ruszyła w wir walk. Znalazła się wśród swoich żołnierzy i razem  z nimi 
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atakowała wroga, jednak ze zdziwieniem spostrzegła, że niektórzy z nich otoczyli ją 

i nacierają z bronią w ręku. Zrozumiała, że  w jej armii znaleźli się zdrajcy i szpiedzy, 

i właśnie przed tym ostrzegali ją mieszkańcy , którymi pogardziła. Jednak ani myślała się  

poddać. Zaśmiała się złowieszczo i błyskawicznie  ruszyła w głąb swoich wojsk, by móc 

skutecznie atakować wroga i znaleźć sposób na jego osłabienie. Odgłosy mieczy 

rozbrzmiewały po całym wzgórzu i polanach na których rozlały  się sojusznicze i wrogie 

wojska. Młoda Monarchini nie rezygnowała. Doskonale i perfekcyjnie ostrzeliwała 

przeciwnika. Deszcz czarnych strzał szybował nad głowami żołnierzy, by dosięgnąć 

przerażonych ludzi.  Yvienna użyła wszystkich swoich zasobów magii, by stworzyć cienie 

własnej osoby, które posiadały te same strzały co monarchini, więc bez problemu raniły 

i zabijały przeciwników. Matrony wykonywały perfekcyjne manewry stając na samym 

przedzie armii, uderzając śmiertelnym batem we wrogów niszcząc, krusząc im zbroję oraz 

kości. Polana zasłana była ciałami poległych ofiar. Bitwa na śmierć trwała do ostatniego 

wojownika, do ostatniej kropli krwi. Prawie nikt jej nie przeżył. Tereny zamieszkane przez 

ludzi zalane były ogniem, a wrzaski płonących, umierających  mieszkańców 

rozprzestrzeniały się po ludzkiej części doliny. Yvienna, bardzo osłabiona, przechadzała się 

po ciałach poległych. 

- Walczyliście dzielnie, ale nie aż tak, by stać się bohaterami legend, które będą żyły 

w pamięci wielu pokoleń. Słabeusze, nie zdołaliście przeżyć w walce z tymi nędznymi ludźmi. 

Deptała po ciałach ludzi, a gdy widziała poległych dowódców odcinała im głowy, a krew 

z nich wypływającą  wypijała. - Obrzydliwości, pasożyty z was były i takimi zostaniecie dla 

ziemi, która was pochłonie i strawi. 

Zdegustowana ruszyła w stronę miasta. Budowle płonęły, bądź już spalone opadały na ulice 

pozostawiając po sobie stertę popiołów. Ludzie leżeli na ulicy, która nabierała kolorów 

czarnych, czerwonych i szarych. Krew ich mieszała się z popiołem i spalonymi szczątkami 

budowli, bądź ludzi. Yvienna zaśmiała się złowieszczo i przeglądała ruiny szukając osób, 

które zdołały ocaleć. Stanęła przed olbrzymim budynkiem, który dziwnym trafem pozostał 

w stanie nienaruszonym. Chwyciła za klamkę, lecz ona ani drgnęła. Pociągnęła mocniej. 

Zamknięte od środka. Warknęła ze wściekłości. Poruszyła płaszczem, spod którego 

wyleciały dusze Banshee. Dusze poległych wojowników, którym odcięła głowy. Cienie 

przeszły przez drzwi, wewnątrz rozległy się krzyki mordowanych ludzi i krzyk, który 

wstrząsnął Monarchinią. Wrzasnęła w stronę duchów,  by otworzyły drzwi i wreszcie mogła 

wejść. Mocne drzwi otworzyły się i zaskrzypiały. Elfka weszła do środka, gdzie leżały ciała 

zabitych ludzi, a ich krew sprawiła, że podłoga lśniła  szkarłatem krwi. Jej wzrok spoczął na 

kobiecie leżącej w rogu pomieszczenia. Była przerażona, a w dłoniach trzymała swoje 

dziecko. Yvienna przeszła przez zwłoki i stanęła przed kobietą. 

- Oddaj mi dziecko, a może daruje ci życie.  Patrzyła swymi rubinowymi oczami na dziecię 
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zawinięte w koc z futra kozic górskich. Kobieta mocniej przytuliła dziecko. - Nie oddam ci 

potworze mego jedynego synka! Słyszysz? Prędzej zabiję siebie i jego, niż ci go oddam! 

Rozumiesz? Nie dam wychować go takiej bezdusznej bestii jak ty!  Odsunęła się od 

monarchini, która znienacka uderzyła ją w twarz. Kobieta chwyciła się za policzek nie 

wypuszczając jednak swej pociechy z dłoni. Szał ogarnął  duszę Yvienny. Chwyciła  kobietę 

za szyję, z łatwością podnosząc ją i przyciskając do ściany. - Wiesz kim jestem? Jestem tą, 

która zgładziła waszą plugawą rasę. Jestem tak potężna, że powinnaś się mnie bać. 

Powinnaś klęczeć przede mną i błagać o litość, ale ty wolisz stawiać opór. Patrzyła na 

dziecko, które przypominało bardzo jej własne, które straciła. - Słuchaj! Daruję ci życie, ale 

oddaj mi dziecko. Puściła kobietę i siłą wyrwała jej płaczące maleństwo z rąk.  Przyjrzała się 

uważnie niemowlęciu. Zamarła, gdyż dziecko było niezwykle  podobne do jej martwego 

synka. Dzieci różnił tylko to kolor skóry; ludzkie dziecko było jasne, jeszcze bardziej, niż 

najjaśniejszy mroczny elf. Tymczasem zrozpaczona kobieta rozpłakała się i rzuciła na 

monarchinię, która trzymała jej dziecko. Próbowała odebrać  synka, lecz władczyni, nie 

panującej nad sobą  skróciła ją o głowę. - Sama sobie wybrałaś śmierć, więc nie będziesz 

miała okazji do pretensji.  Uśmiechnęła się złowieszczo i wyszła z budynku. Spojrzała  

jeszcze raz na dziecko i dosiadła konia, obierając kurs na swoje miasto. W głębi serca 

obawiała się, że jeśli lud domyśli się prawdy , zapragnie śmierci tego chłopczyka. Przysięgła 

sobie zatem, że póki żyje, nie pozwoli, by prawda wyszła na jaw. Monarchini po długiej 

podróży dotarła do swego miasta, gdzie została powitana  przez mieszkańców jak bohaterka. 

Przygotowano dla niej obfitą wieczerzę, po niej kobieta wyszła na balkon i rzekła do ludu. 

- Przywitajcie mnie, Yviennę , która oddaje wam przynależne dawne ziemie odebrane przez 

pasożytów, zwanych ludźmi. Od dzisiejszego dnia rasa ludzka przestała istnieć! Dokonałam 

tego, co wam obiecałam.  Na dziedzińcu rozległy się okrzyki i wiwaty na cześć zwycięskiej 

Władczyni. Ona jednak spojrzała na małego człowieka leżącego w łóżeczku jej dziecka. Była 

pełna wątpliwości, co do jego przyszłości. Czy ten wiwatujący lud nie odwróci się od niej 

i tego maleństwa? Niewesołe rozmyślania  przerwał sługa, który przekazał wieści o wypadku 

jej matki. Oddział Eleonilii spadł z klifu. Nikt nie przeżył, a ciała zostały pogrzebane pod dużą 

ilością kamieni. Yvienna odetchnęła z ulgą na wieść o tym, że matka zginęła i ani jej ciała, 

ani zwłok synka nikt nigdy nie odnajdzie, a  z drugiej strony rozpaczała po stracie surowej 

matki. Spojrzała na  księżyc, który przybrał czarny kolor. 

- Matko, obiecuję ci, że nikt nie dowie się o naszym planie. Wybacz mi, że zginęłaś przez to, 

ale najwidoczniej musiałaś ustąpić miejsca mnie,  nowej władczyni. 

Następnie zwracając się do sługi rzekła, by przekazał innym, że przed swoim powrotem do 

miasta, po zwycięskiej bitwie  spotkała się z matką i odebrała swe dziecię, bo zżerała ją 

tęsknota za ukochanym jedynakiem. Zdążyła go więc uratować przed śmiercią, dzięki czemu 

śpi teraz bezpiecznie w swej kołysce. Na dowód prawdy pozwoliła słudze, by spojrzał na 
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śpiące dziecko. Ten pochylił się nad chłopczykiem, który w tej chwili otworzył oczy i spojrzał 

na elfa. -Tak, to musi być Divellion. Nikt inny nie ma tak błękitnych oczu -  pomyślał. 

  

Kiedyś ta bajka, bądź legenda nie miałaby dla mnie wielkiego znaczenia, jednakże aktualnie 

wyjaśnia wszystko. Teraz, kiedy mocuję się ostatkiem sił z czarną, mroczną panią, 

przypominam sobie wszystko bardzo dokładnie. Muszę się pospieszyć z tymi 

wspomnieniami, bo nie mam za dużo czasu. Ona stoi nade mną i ponagla, kpiąc sobie ze 

mnie w żywe oczy! Na chwilę przechytrzę ją i pogrążę się we wspomnieniach, niech sobie 

wymachuje tą kosą, jeszcze zdąży. Ja też…O czym to ja?... Acha, o tej legendzie. Tak, 

Athalien opowiadała mi ją codziennie przed snem, bym zrozumiał, że to ja jestem tym 

porwanym dzieckiem. Chciałbym, by to nigdy się nie wydarzyło, żeby Yvienna, znaczy się 

Królowa Zjednoczonego Królestwa Mrocznych Istot Ciemnej Strefy, czyli Athalien, moja 

mat.... znaczy się złodziejka opowiedziała mi to wszystko, żeby mnie chronić . Większość 

mrocznych wygląda identycznie, jednak opowieść o wybranej jasnoskórej dawała do 

myślenia. Chociaż z jednej strony będąc młodym człowiekiem, bądź co bądź ostatnim 

z gatunku ludzkiego, nie miałem podejrzeń, jak to dziecko .Jaki ja jestem chaotyczny! Ale co 

się dziwić, chciałbym,  żeby ona chociaż na chwilę przestała machać mi tą kosą przed 

nosem! Muszę się skupić. No tak, więc wracając do tematu, nie miałem łatwego życia jako 

syn legendy, a na dodatek,  w dość młodym wieku zaczęto zadawać mi cierpienie mające na 

celu ułatwienie mi życia wśród elfów. Athaliena zaczęła wprowadzać zmiany w mym 

wyglądzie, bym nie różnił się zbytnio od innych. Najgorszy ból, jaki pamiętam, to wydłużanie 

uszu. Ludzie nie mają uszu podobnych do mrocznych, my mamy mniejsze  i delikatne. 

Natomiast elfy mają długie i spiczaste. Dlatego robiono mi nacięcia, by w ich miejsce włożyć 

stabilizator, którym zazwyczaj był surowiec nieznanego mi pochodzenia. Przez 10 lat 

zadawano mi te tortury, nie mogłem ich jednak zaprzestać. Nie chciałem sprawić jej 

przykrości ani tym bardziej rozczarować. Codziennie rano budziła mnie słowami . - Eladrielu, 

wstań. Przyszli władcy nie powinni tak długo spać, nie przystoi ci to. Kochałem ją, zawsze 

była dla mnie miła. Czasem surowa, jak  na matkę przystało, ale darzyła  mnie miłością. 

Każdego ranka, gdy spoglądałem w lustro widziałem siebie, to znaczy postać, która miała 

niezwykle jasną karnację. Po wielu latach tortur moje uszy przypominają te mojej matki. Elfie 

uszy. Chociaż w wieku 17 lat zauważałem zmiany, które we mnie powoli zachodziły. Skóra 

przybrała w końcu ciemniejszą barwę, jakby naturalnie upodobniała  się do otoczenia. Czy 

nie było to podejrzane? W tamtym czasie wierzyłem w te kłamstwa. Szkolenia strategiczne 

dla dobra intelektu przyszłego władcy, wieczorne pojedynki szachowe z Athalieną! Ale do 

licha!  Nie o to chodzi w szkoleniach władcy. Nie dano mi nigdy  oręża bojowego, gdyż 

według odwiecznych elfich praw  broń dla władcy musi zostać wykonana przez niego 

samego. Ale to przecież niemożliwe, bym bez doświadczenia wykuł miecz dla siebie! Jedynie 
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ona, moja matka  mnie rozumiała. - W twoim wieku zabijałam już wielu bez najmniejszych 

wyrzutów sumienia za zabójstwa, za mordy, za okrucieństwa. Stałam się postrachem narodu 

ludzkiego i jasnej strony. Jako wybrana o jaśniejszej karnacji byłam szkolona przez własną 

matkę, czyli twoją zaginioną babkę. Była kobietą surową.  Rządziła twardą ręką i lodowatym 

sercem, nie okazywała mi nigdy matczynych uczuć, gdyż sama ich nie znała. Twego dziadka 

nie poznałam. 

A taka Harmona nie rozmawiała ze mną nigdy na ten temat. Hmm… Nie wiem, czemu akurat 

teraz sobie o niej przypomniałem. To chyba skutek trucizny, która już krąży w moich żyłach. 

Harmona nauczyła mnie nienawiści do rasy ludzkiej. „Dzięki temu nasieniu, które przez wiele 

tak pielęgnowano, zdołałam pokonać plugawych ludzi”, tak zawsze kończyła wszelkie 

wywody na temat  nienawiści do podgatunku, do białoskórych istot. 

Ale czasy się zmieniły. Od zwycięstwa mej matki minęło już tyle czasu. Zdołano nawet 

zawrzeć sojusz z jasną stroną, nie mamy wojen. Każda strona odzyskała ziemie, o które 

toczono spory. Nastały czasy pokoju, ale na jak długo? Zaprzestano nauki walki, uczono 

młode pokolenie mrocznych nauki magii. Czarnej magii. Tych, którzy nie potrafili jej zgłębić  

wyrzucano do krateru, gdyż żaden mroczny, bez wiedzy magicznej ,nie mógł być pochowany 

zgodnie z tradycją. Rządy mej matki zaowocowały stałymi sojuszami i powiększeniami 

Królestwa Mrocznych Istot Ciemnej Sfery Eriasolu. Miasto rozrastało się, kwitło dzięki 

handlowi z jasną sferą. Wykupywano surowce, tkaniny wysokiej jakości, rośliny lecznicze 

oraz zwoje, niemożliwe do poznania przez istoty, według nich czyste. Ciemna sfera 

oferowała im metale oraz rudy wszelkiego rodzaju umożliwiające wznoszenie 

majestatycznych budowli bądź pomników. Kilka razy w ciągu tygodnia przychodził królewski 

posłannik, przynosząc wieści z drugiej strony Eriasolu. Królowa wraz ze mną wysłuchiwała 

słów niskiego elfa z balistą na plecach, z zakręconymi uszami  i białymi,  jakby martwymi 

oczami. 

- Pani, wschód dziękuje za prowadzenie bezpiecznego handlu oraz utrzymywanie pokoju. 

O mój Boże. Zawsze podziwiałem matkę za to, jak  umiała spoglądać na mężczyzn 

kamiennym wzrokiem. Jako młody dorosły obserwowałem sposób wypowiedzi mej matki, 

gestykulacje i ton, z jakim przemawiała do posłańca, jakim zwracała się do  służby oraz jakim 

przemawiała do ludności miasta podczas przeróżnych uroczystościach. Uczyła mnie historii 

świata, tego, jak nasza planeta z drobnej kuli magii stała się miejscem życia wielu istot 

żywych i roślin. Tworzenie trwało 9 dni i było logiczne oraz doskonałe. Opowiadała o czasach, 

w których planeta nie była rozszczepiona na jasną i ciemną stronę. Było to dla mnie 

niezwykłe. Niewyobrażalne, jak najsilniejszy elf podzielił planetę na dwie strony, by każdy 

z jego synów mógł władać własną częścią. Pytałem się , dlaczego nikt nie złączył ponownie 

naszych ziem. Zawsze się wtedy uśmiechała do mnie i mówiła - Eladrielu, nie można 

połączyć naszych ziem w jedną całość, ponieważ ,gdy władca jasnej został przebiegle 
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zatruty przez swego brata, rzucił urok na nasze terytorium. Kiedy ktoś będzie próbował 

zjednoczyć  je na nowo, to ogarnie go powoli ogień. Będzie czuł, jak jego organizm płonie, 

będzie odczuwał ból, ale nie będzie widział płomieni. Zginie w męczarniach, a jego ciało 

przemieni się w kwiat naiwności Azphona. Hmm... Nie widziałem tej rośliny jeszcze w mym 

życiu i już raczej szansy na to nie będę miał! Bo ta czarna cholera sterczy nade mną 

i wsadza mi kosę pod żebra. Czy naprawdę nie mogę sobie umrzeć w spokoju, bez bólu 

i złośliwej jędzy u boku? No i znowu zapomniałem wątku… Acha, już wiem, coraz trudniej mi 

się skoncentrować, ciekawe, ile jeszcze wytrzymam. 

Dni mijały jak w kalejdoskopie, matka moja starzała się i  powoli traciła siły. Gdy osiągnąłem 

25 lat koronowano mnie na króla, który miał władać narodem pod bacznym okiem Athalieny. 

Koronacja wypadła w zaćmienie księżyca, takie samo jak wtedy, gdy  Yvienna zgładziła ludzi 

i ukradła dziecko. W tamtym czasie nie byłem świadomy  tego, że jestem tym ostatnim. 

Koronacja odbywała się na balkonach królewskich, a lud gromadził się na dziedzińcu, by 

zaakceptować i powitać nowego króla mrocznych sfer. Byłem  pierwszym królem o  jasnej 

karnacji, wybrańcem, synem pogromczyni pasożytów. Nie sądziłem, że zostanę 

zaakceptowany. Byłem pełen obaw co do tego, czy zdołam być dobrym władcą. Król bez 

królowej, to najbardziej smutny fakt dla mojej matki. Chciała doczekać  wnuka, ale mnie nie 

było dane zostać ojcem. To zresztą jej wina!  Nie mogłem zostać ojcem nowego dziedzica 

tronu, bo podawała mi w dzieciństwie jakieś podejrzane specyfiki, które miały mnie 

upodobnić do elfa. No to ma! A właściwie miała! Co ja gadam? Muszę się jeszcze skupić, 

zamknąć oczy, żeby nie oglądać tego czarnego paskudztwa. Ale ona jest szpetna! 

Okres pierwszego miesiąca mego panowania przebiegał bez jakichkolwiek przeszkód. 

Korona króla? Nie posiadałem  zaszczytu jej noszenia. Nie istniał taki artefakt. Jedynym 

symbolem mej władzy była czarna peleryna Athalieny. To właśnie tą szatą przecinała wrogie 

ciała na pół. Wykonana była z łusek hydry i oczyszczona mrocznym źródłem, które wypływa 

z wnętrza naszej ziemi. A może zdołam jeszcze użyć tej peleryny wobec paskudy! Oj, chyba 

za późno, nie mogę ruszyć nawet ręką. Trudno! 

Dni płynęły zaskakująco szybko od czasu koronacji. Nastał dzień przesilenia energii. Dzień, 

w którym zacząłem obawiać się o życie mej matki. Po porannym posiłku przyjrzałem się 

dokładnie jej twarzy. Była pomarszczona, a czerń jej oczu powoli wybielała się. Zmieniła się 

jej postura; nie stała przede mną silna, gibka kobieta, ale pochylona, starsza elfka. Białe 

włosy zaczęły tracić swój blask i wypadały. Oczywiście, moja troska  nie uszła jej uwagi. 

-Już nie jestem taka jak kiedyś, mój chłopcze. Jednak cieszę się, że wciąż żyję, mimo iż 

mam prawie 50 lat. Elfy żyją dość krótko, maksymalnie do 60 lat. Tak ukarał nas Bforus za to, 

że jego brat go otruł. Gdyby nie on, moglibyśmy dożyć 100 lat, a może i więcej.  Zawsze się 

uśmiechała, choć cierpiała z powodu braku adrenaliny we krwi. Lekko chwiejnym krokiem 

wstała i oddaliła się do zamkniętej komnaty. Nigdy nie można mi było do niej wejść. Tym 
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razem ,zaciekawiony, poszedłem za matką,  a ona otworzyła drzwi  i  weszła umożliwiając mi 

spojrzenie w głąb pomieszczenia. Nie było one wielkie, jak większość komnat. Było wręcz 

małe, bardzo ciasne. Na samym środku stał wachlarz. Metalowy, ze szkarłatnymi kamieniami 

oraz płynącym wewnątrz czerwonym płynem. – Matko, co to ma znaczyć? Co to za broń? 

Byłem bardzo zaciekawiony, jednak ona milczała. Nie odzywała się. Dotknęła oręża, a wtedy 

uwolnił się  kłębek dymu. Pomieszczenie ogarnął duszący zapach krwi. Athaliena wzięła broń 

i zrobiła zamaszysty ruch odganiając dym. Podeszła do mnie i spojrzała mi prosto w oczy. 

-  Złamałam umowę z władcą jasnej strefy. Za czyn, którego dokonałam, zostałam przeklęta. 

Miałam wypełnić tę klątwę w dniu przesilenia, po twojej koronacji synu. Za zabójstwa oraz 

okrucieństwa musiałam ponieść konsekwencje, by zapewnić pokój memu królestwu. Płynna 

substancja z broni mej matki zniknęła. Usłyszałem jej krzyk. Mogłem sobie tylko wyobrazić, 

jaki ból musiała przeżywać po wprowadzeniu trucizny do swego krwiobiegu. Upadła. Nie 

rozumiem, dlaczego nie mogłem jej pomóc. Stałem tylko w drzwiach jak skamieniały, jakbym 

wpadł w magiczną pułapkę. Ona cierpiała, a ja nie mogłem nic zrobić. Podbiegłem do niej 

i pomogłem jej wstać. Nie czułem już jej ciepła. Jedynie szeptała do mnie co chwilę. 

-Musiałam to zrobić. Nie chcę ci utrudniać panowanie. Dzięki temu zapewniłam 

bezpieczeństwo całej Mrocznej Sferze.  Nie mogłem słuchać jej tłumaczeń, po prostu nie 

mogłem. Prowadziłem ją wzdłuż korytarzy do komnaty, chciałem zawołać medyka, jednak 

zostałem zatrzymany. 

- Nie wołaj, proszę cię. Niech lud myśli, że umarłam śmiercią naturalną.  Leżała z białymi 

oczami na swym łożu. Taka spokojna i pogodzona ze swoim bliskim końcem. Zamknąłem 

drzwi i podszedłem do niej. Usiadłem na krańcu łóżka i spoglądałem na nią ze łzami 

w oczach. 

- Matko nie opuszczaj mnie, proszę cię. Nie zostawiaj mnie samego na tym świecie. Tak 

wiele ci zawdzięczam, a tak rzadko ci to okazywałem. Athalieno, pozwól sobie pomóc w tych 

męczarniach, pozwól mi cię uratować.  Łzy płynęły mi coraz mocniej po policzkach. 

Cierpiałem i to bardzo. Nie chciałem jej stracić, ale jednak najgorsze dopiero mnie czekało. 

Coś, co sprawiło, że cały świat stracił dla mnie sens. Stał się obcy i taki brutalny. Nie mogła 

mi powiedzieć tego wcześniej? 

- Eladrielu. Nastał dzień, w którym musisz dowiedzieć się prawdy, być może bardzo brutalnej, 

ale przed śmiercią chciałam ci to wyznać. Pamiętasz tą historię o Yviennie, którą 

opowiadałam ci od małego? Zapewne bardzo dobrze ją znasz, więc była ona prawdziwa. 

Jednakże ja byłam tą postacią. Ja zabiłam całą rasę, ale co najcięższe będzie dla ciebie to 

fakt, że nie jestem twoją prawdziwą matką. Nie jesteś wybrańcem, ani elfem. Jesteś ostatnim 

ocalałym przedstawicielem rasy ludzkiej, a właściwie przedostatnim. Ja byłam 

przedstawicielką rasy mieszanej, pomiędzy Mrocznym Elfem, a człowiekiem. Mój ojciec był 

człowiekiem, dlatego moja matka zamordowała go w noc krwawego księżyca, ale mój żywot 
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powoli dobiega końca i nie chciałam przed śmiercią mieć na sumieniu kłamstwa, jakiego się 

dopuściłam. Wiem, że będzie ci ciężko z tym, że zabiłam twoją prawdziwą matkę. Nie 

chciałam tego zrobić, ale nie dała mi wyboru, chciała zabić ciebie i siebie jednocześnie. Ja 

byłam szybsza. Odcięłam jej głowę jednym ruchem. Padła natychmiast, a jej krew spływała 

po twoim ciele. Nie mogłam postąpić inaczej, ponieważ co to za matka, która chce zabić 

swoje dziecko! Wiem, że mnie znienawidzisz za to, ale dzięki tej rozmowie mogę spokojnie 

odejść z tego świata. Przepraszam cię skarbie, naprawdę darzyłam cię szczerym uczuciem. 

Uwierzyłam, że byłeś moim prawdziwym dzieckiem. Dlatego pragnę tylko jednego, twego 

przebaczenia.  Po jej policzku spływały łzy. Nigdy nie widziałem u niej takiej reakcji. Jednak 

zdezorientowany pogładziłem ją po głowie, ucałowałem w czoło i przyglądałem się jej. 

- Zrobiłaś wiele złego, jednak wierzę, że dzięki temu co uczyniłaś, pokazałaś mi świat z innej 

strony. Uchroniłaś naszą rasę przed wyginięciem.  Kocham cię matko, ale nie interesuje mnie 

to, że nie jestem twoim biologicznym dzieckiem. To ty mnie uchroniłaś od pewnej śmierci, to 

ty wychowałaś mnie na mężnego króla i dobrego człowieka. Wybaczam ci twe czyny, zawsze 

będziesz dla mnie  tą, za którą oddałbym swoje życie. Dałaś mi poczucie bezpieczeństwa. 

Dziękuję ci za wszystko, Matko. Nawet teraz, kiedy sobie przypominam te słowa, to się 

wzruszam. Miałem gadane, nie powiem… 

Łzy nie przestawały mi płynąć, nie chciałem stracić jedynej osoby w moim życiu. Była dla 

mnie najważniejsza, choć wybrała już swój los. Uśmiechnęła się na słowa o przebaczeniu 

i zamknęła białe oczy. Ostatnia łza wydostała się z jej oczu i odeszła. Krzyki mej rozpaczy 

rozniosły się po całym zamku. Tak,  śmierć byłej królowej, śmierć legendy musiała  być 

ciężarem  dla całego ludu. Natychmiast otworzyłem drzwi i wyszedłem z komnaty mijając 

służbę królewską. 

- Zdrajca! Morderca!  Tylko takie słowa słyszałem po wyjściu z pokoju monarchini. Byliśmy 

podsłuchiwani. Dowiedzieli się o tym, kim była ich legenda i kim ja jestem. 

- Człowiek! Nienawiść błyskawicznie narodziła się w sercach Mrocznych Elfów. Nie miałem 

wyjścia, musiałem uciec. 

- Ucieczka króla! Królobójca! Pasożyt!  Nie mogłem zostać. Jedyne, co dręczyło moją głowę  

to myśl, by przeżyć oraz to, czy Althaliena wiedziała o podsłuchu? To ostatnie nie jest już 

istotne, nie spytam jej. Ona nie żyje i nic nie przywróci ją do życia. Jakby żyła, zostałaby 

zamordowana za zanieczyszczoną krew. Dziecko ze związku mrocznego elfa i człowieka. 

Karygodne! Niedopuszczalne! Uciekałem przez lochy, które były mi dobrze znane. Całe 

dzieciństwo spędzałem tutaj, by odkryć każdy ich centymetr. W lochach znajdował się 

królewski skarbiec z bronią. Był ogromny, a ściany wykonane były z mrocznej stali 

wydobywanej w kopalniach naszej strefy. Przebiegłem przez skarbiec i skręciłem w komory 

zdrajców, gdzie torturowano tych, co sprzeciwili się rozkazom królowej i działali na jej 

niekorzyść. Jedna komora zawsze stała pusta i zawsze w ścianie była szczelina 
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umożliwiająca ucieczkę w góry, poza obręb miasta. Byłbym bezpieczny, ale czy chciałem 

właśnie tego? Nie. Chciałem być przy mojej matce, nie tej biologicznej, tylko tej, co mnie 

wychowała. Tylko ją uważałem za jedyną kobietę w  moim życiu, żadna inna nie byłaby 

w stanie jej zastąpić, żadna inna nie byłaby godna królewskiej korony. Chciałbym usłyszeć jej 

głoś, poczuć jej ciepło i troskę. Jej dotyk sprawiał, że przestawałem się bać. Kochałem ją 

najbardziej na świecie, jednak nie ma jej już tutaj. Nie ma jej już w mym życiu. Nie ma jej już 

przed mymi oczami. Dobiegłem do celi i z trudem przeszedłem przez szczelinę. Upadłem 

raniąc przy tym nogę. Nie mogłem jednak się poddać, pomimo bólu uciekałem w głąb 

ciemności. Znałem te drogi jak własną kieszeń. Gdyby nie wiedza zdobyta w dzieciństwie, 

byłbym już martwy. Rana na mej nodze nie była poważna, rozciąłem kawałek koszuli 

i zawiązałem wokół rany, by nie wdało się zakażenie. Nie odczuwałem upływu czasu, 

w ciemnościach liczysz się tylko ty i ona oraz twój instynkt i słuch. Każdy dźwięk mógł 

okazać się zabójczy. Po długiej drodze ujrzałem znajome światło. Przyśpieszyłem kroku, by 

czym prędzej ujrzeć po raz ostatni moje miasto. Zmieniło się. Słychać było krzyki rozpaczy, 

a na dziedzińcu płonął stos z ciałem mojej matki. Nie zasłużyła na taki pochówek, nie za to, 

co dla niech zrobiła. Zmęczony rozejrzałem się wokół, widziałem drzewa oraz swoje nowe 

życie. Życie uciekiniera i ostatniego człowieka na ziemi. Eladrielu, musisz znaleźć miejsce 

bezpieczne do spania. Powolnym krokiem schodziłem z góry w przeciwną stronę, niż leżało 

miasto. Szum. Tak, usłyszałem szum! Czym prędzej pognałem za tym dźwiękiem. Ujrzałem 

polanę, a obok niej wodospad. Polana usłana była kwiatami Arsolium. Przepiękny widok, 

pewnie Athaliena byłaby zachwycona. Spragniony podbiegłem do wody, by wziąć łyk. 

Smakowała równie znakomicie, jak wyglądała. To uczucie przepływu wody po skórze, 

niezwykłe!  Nie mogłem się oprzeć, rozebrałem się i wszedłem do jeziora. Błogość ogarnęła 

moje ciało. Każdy mój ruch był niczym dotyk niebiańskich istot. Obmyłem swe ciało 

i pogrążyłem się w myślach o mojej matce. Zastanawiałem się,  czy bywała tutaj, czy również 

pokochałaby to miejsce. Brakowało mi jej z każdą mijającą godziną, minutą, sekundą. 

Spojrzałem w niebo i ujrzałem księżyc, zapewne mijała północ. Wyszedłem z wody, 

osuszyłem ciało i ubrałem pelerynę oraz resztę odzienia, które miałem na sobie. Zmęczony 

ułożyłem się obok drzewa i zamknąłem oczy. Wsłuchałem się w lekki powiew wiatru i szum 

wodospadu, co spowodowało, że  zasnąłem. Śniłem o dniach, kiedy ona jeszcze żyła, kiedy 

uśmiechała się do mnie i okazywała troskę. Kiedy była młoda i pełna ducha walki. 

Podziwiałem jej kobiecy wdzięk. Podeszła do mnie. - Eladrielu!  Przytuliła mnie do swej piersi, 

pomimo iż byłem w wieku zbliżonym do jej. Niech ten sen się nie kończy. - Mówiłaś, że jesteś 

pół człowiekiem, pół elfem, tak? Wycofała się. -No tak, zapomniałem, że wtedy jeszcze nie 

wyjawiła mi tej tajemnicy. Jednak ona po chwili namysłu uśmiechnęła się. - Więc jestem już 

martwa, tak?  Nie chciałem jej wyprowadzić z błędu. Wiedziała, że to ją czeka za wszystkie 

czyny. - Wiem, że nie jesteś moją prawdziwą matką, co bardzo ułatwia mi sprawę. Athalieno, 
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jako ostatni przedstawiciel rasy czystej ludzkiej chciałbym mieć w tobie kogoś ważniejszego, 

niż matkę. Kocham cię nadal, pomimo twej śmieci, ale ja też nie byłem wobec ciebie szczery, 

Matko. Widziałem w tobie kobietę mego życia,  żonę, matkę naszych przyszłych dzieci. 

Jednak nie mogłem ci tego powiedzieć, bo przecież nie mogłem w ten sposób kochać mojej 

matki!  Na łożu śmierci ,jak wyjawiłaś mi prawdę, to cały mój świat przestał mieć dla mnie 

znaczenie. Liczyłaś się tylko ty. Tymczasem ona stała tak przede mną i uśmiechała się. Jej 

usta ułożyły słowa ,,dołącz do mnie''. Wstrząsnęło to mną. Czyżby zaakceptowała moje 

wyznanie? Czy ona też czuła to samo do mnie? Nie znałem odpowiedzi, ona nie żyła, a ja 

wciąż oddychałem. Właśnie, oddychałem. Zerwałem się ze snu cały zapłakany. To był 

jedynie sen? Taki realny? Siedziałem z niedowierzaniem, ale pragnąłem żyć z nią w snach, 

być szczęśliwym. W snach mógłbym spełnić wszystkie jej marzenia, nawet moje przy niej by 

się spełniły. Podjąłem decyzję. Nie mogę żyć, kiedy nic już nie mam. Nic mi nie zostało. 

Jedynie wspomnienia, które przeminą. Nie zdołam na nowo odrodzić rasy ludzkiej. Jestem 

teraz nikim, żaden ze mnie król. Żaden ze mnie elf. Jestem człowiekiem, pasożytem 

w historii, w której mnie wychowywano. Wstałem, rozejrzałem się po polanie. Sok kwiatu 

Arsolium zawierał trujące substancje, którymi gładzono moją rasę. Podszedłem do kwiatu, 

zerwałem cudny okaz o fioletowej barwie. Powróciłem na miejsce pod drzewem 

i rozdrapałem ranę na nodze. Ogromny ból przeszedł przez me ciało, ale zniosę to cierpienie, 

dla niej. Pragnę tego bardziej, niż własnego życia. Zdeterminowany zgniotłem kwiat 

i położyłem go na świeżej ranie. Poczułem ogromne pieczenie, moje ciało płonęło od toksyny 

niewinnego, ale zabójczego kwiatu. Zlany potem zamknąłem oczy, by móc już ujrzeć moją 

władczynię. Ogień rozprzestrzeniał się po całym ciele, powodując braki czucia w mych 

kończynach. Widziałem ją, wyciągałem do niej rękę, biegłem w jej stronę. Jednak nie 

uśmiechała się już. Płakała. Krzyczała do mnie, jednak nie mogłem jej usłyszeć. Przestałem 

oddychać. Moje serce powoli słabło, by po chwili móc przestać bić na zawsze. Krzyczałem 

do niej w śnie. - Athalieno, już nic nie przeszkodzi nam w byciu razem.  Klęczałem przed nią 

ze łzami w oczach,  szczęśliwy. 

No i teraz zaczyna się ta część opowieści, która mi się wcale nie podoba. Moja Athaliena  

stała się mroczną postacią, nie była już tą samą kobietą, co wcześniej. Nie mogłem nawet 

powiedzieć, że wyglądała jak kobieta. Straciła włosy i skórę, a organy wraz z mięśniami 

odpadły na moich oczach. Ujrzałem postać szkieleta, ubranego w czarny płaszcz. - Głupcze! 

Naiwna istoto ludzka! Nie dane ci było miłosne życie po śmierci z twoją matką. Niczego się 

nie nauczyłeś, pasożycie? Byłeś rasą pasożytniczą i zginąłeś jako nikt. - Zamarłem, a postać 

śmierci przede mną pociągnęła mnie do siebie i owinęła  czarnym płaszczem. 

Jeszcze się z nią mocuję, ale sił już nie mam. Niech się to kończy. Już wiem, że przegrałem 

swoje życie, przegrałem marzenia, przegrałem szansę i miłość. Śmierć wybiera słabe istoty, 

których istnienie lub nagłe zniknięcie nie zmieni biegu czasu. Pomiędzy miłością  śmiercią 
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rozciąga się  lina, a śmierć chodzi po niej jak wytrawny linoskoczek. Nigdy się nie potyka, 

nigdy nie spada. Nawet wtedy, kiedy w jednej ręce trzyma kosę, a w drugiej mnie.  Muszę się 

pożegnać, bo wybieram się z nią na swój ostatni spacer. Spacer po linie. Za chwilę dotrzemy 

do końca i zeskoczymy w nieznaną głębię, z której nie ma powrotu. Adieu! 


