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Na granicy planów 
Czyli alternatywne zakończenie czegoś znacznie większego.  

 

 

 

  Pokryta śniegiem ziemia zaskrzypiała dźwięcznie 

pod kopytami konia. Para buchnęła z jego nozdrzy. 

 - Spokojnie – poniósł się po skraju puszczy cichy, 

damski szept. Kobieta poklepała rumaka odzianą w 

rękawicę dłonią. Spojrzała nieufnie na wielkie zamarznięte 

jezioro, po czym przeniosła wzrok na wyrastającą z wyspy 

jasną wieżę. Trąciła delikatnie boki konia, który stuknął 

kopytem w gruby lód. Jego kroki odbijały się echem wśród 

drzew, otaczających jezioro.  

 Wysoka i szeroka wieża rosła w oczach z każdą 

chwilą. Choć wyglądała na zimną i bezlitosną twierdzę, 

pełna była finezji i piękna w swoim wykonaniu. Naturalnie 

wpasowywała się w otoczenie, jak gdyby była dziełem 

natury. Istniała od stuleci, niezmiennie utrzymywana 

przez pozostałości wyspy i wieczną zmarzlinę, która 

rozciągała się dalej na południe.  

 Będąc w połowie drogi ku wieży kobieta 

uśmiechnęła się pod kapturem. Kątem oka zobaczyła 

wynurzające się z lasu postaci odziane w biel. Okrążyły ją, 

lecz nie ruszały się, ani nie występowały za linię drzew. 

Koń zatrzymał się raptownie, gdy z padającego śniegu 

wyłonił się zakapturzony mężczyzna. Ukryty pod 
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śnieżnobiałym okryciem, chwycił uzdę i odsunął się 

błyskawicznie, kiedy przed jego oczyma błysnął sztylet.  

 - Dalej musisz iść na własnych nogach – mruknął 

zawistnym tonem w kierunku kobiety. Zmrużyła oczy i 

zwinnym ruchem zeskoczyła z siodła. Jej stopy zanurzyły 

się w narastającym śniegu. Owinęła się peleryną i bacznie 

obserwując mężczyznę, ruszyła przed siebie. 

Przyzwyczajona była do umiarkowanego, lub upalnego 

klimatu. Pierwszy raz przyszło jej zmagać się z 

odmrożeniami i bezlitosnym wiatrem. Czuła dyskomfort, 

stąpając po zdradliwie śliskim lodzie. 

 Stanęła w miejscu wpatrując się przed siebie. Jej 

uszu dobiegł powolny i miarowy odgłos kroków, a chwilę 

potem pojawiła się przed nią wysoka postać.  

 Mężczyzna odziany był, jak swoi pobratymcy w 

jasną pelerynę. Kaptur o ciemnej podszewce zasłaniał jego 

twarz, jednak kobieta wiedziała, że to On. Zbyt dobrze 

znała jego ruchy, posturę i ton.  

 - Jednak przybyłaś – powiedział cicho, a wiatr 

poniósł jego głos. 

 - Zwątpiłeś mimo mojego przyszłego echa?  

 - Miałem nadzieję, że zrezygnujesz. Myliłem się jak 

widać.  

 - To tak chcesz to zakończyć? Dwoje bezimiennych 

ludzi w maskach u kresu swojego przeznaczenia?  

 Mężczyzna milczał. Delikatnie naciągnął rękawicę i 

postąpił kilka kroków do przodu. Gdy był blisko kobieta 

dostrzegła ledwo widoczne hafty wokół krawędzi kaptura, 
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które imitowały jaśminowe gałęzie. Po raz pierwszy 

widziała jego prawdziwe oblicze, takiego jakim był od 

kiedy się urodził. Podniósł dłoń i zsunął z głowy kaptur. 

Ciemne włosy opadały w nieładzie na jego twarz, a z ust 

wydobył się obłoczek pary, gdy odetchnął głębiej mroźnym 

powietrzem.  

 - Skończymy to inaczej, niż zaczęliśmy – powiedział 

i podniósł głowę, kierując swoje spojrzenie na kobietę.  

 Przygryzła wargę widząc oszpeconą twarz. 

Wielokrotnie widziała wykrzywianą ją przez różne uczucia 

i rozświetlaną przez chwilową ekstazę. Nigdy jednak, nie 

widziała jej tak odmienionej. Patrzyła w onieśmieleniu na 

ciągnącą się od lewego kącika oka, przez usta i prawy 

policzek aż do szyi bliźnie.  

 - Zdziwiona? – spytał po chwili.  

 - Wasz kodeks zawsze był surowy. Nie można tak po 

prostu odejść i powrócić, nie jesteś feniksem – szepnęła i 

zsunęła z głowy ciemny kaptur. 

 Mężczyzna spojrzał w zamglone tęczówki i cienie 

pod oczyma. Jej ciemne włosy znacznie się wydłużyły – 

widział to, mimo iż były ciasno splecione w warkocz. 

Uśmiechnął się delikatnie, widząc zaczerwienione z zimna 

uszy.  

 - Nie przywykłaś do południowego klimatu – 

zauważył. 

 - Jestem tutaj po raz pierwszy – odparła. – Nigdy 

nie dopuściliście tak blisko żadnego z nas.  
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 - Dobrze wiesz Upadła, że pozwalają na to tylko z 

jednego powodu… 

 - Od kiedy nazywasz mnie Upadłą? Czyżby twoi… 

pobratymcy zmienili moje oblicze w twoich oczach aż tak 

bardzo? – spytała z oburzeniem.  

 Mężczyzna pogładził palcami jasny jelec i spojrzał 

na szereg nieruchomych postaci w bieli.  

 - To bardzo ciekawa historia – zaśmiał się – szkoda, 

że mogłem poznać ją dopiero z ust Aarona. Pamiętasz go? 

To on nadał ci ten przydomek.  

 - Tylko dwóm osobom pozwoliłam odejść wolno 

spod mojego ostrza. Jedna stoi przede mną, a Aaron był 

zbyt młody na śmierć, zbyt przerażony i zagubiony, aby 

chociażby zrozumieć, dlaczego kazano mu zabijać 

odzianych na czarno jeźdźców.  

 - Dopiero po rozmowie z nim zrozumiałem, jak 

niewielu miało okazję ci grozić – zaśmiał się.  

 - Zapamiętaj więc tą chwilę bardzo dobrze, bo była 

ostatnią – odpowiedziała spokojnie. – Podobnie jak ta. 

 - Tak po prostu? – spytał z lekkim zawodem. – 

Zatopmy wszystko, co wydarzyło się zanim dotarliśmy 

tutaj, na kraniec świata? 

 Kobieta westchnęła i spojrzała prosto w stalowe 

oczy mężczyzny. 

- Co nas tutaj doprowadziło? – zadała powoli 

pytanie. 

 - Wybory, które dokonali za nas inni moja droga.  

 - Kiedyś tacy nie byliśmy – mruknęła cicho.  
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Mężczyzna uśmiechnął się groteskowo rozciągając 

bliznę na wargach. Skinął głową i zamknął oczy. Wiedziała, 

że prosi ją o to samo, więc poszła w jego ślad.  

Gdy otworzyli oczy znajdowali się w ciemnym 

pomieszczeniu w którym jedynym źródłem światła była 

jasna łuna. W tym stłumionym świetle widać było drobinki 

kurzu, błyszczące niczym diamenty.  

Kobieta zmrużyła oczy i przyzwyczaiła się do 

otulającej ją ciemności. Po kilku sekundach dostrzegła, że 

nie ma na sobie czarnej peleryny, podobnie jak zniknęła 

biel towarzysza. Żadne z nich nie miało blizn, broni, ani 

ukrytych zamiarów. Stali naprzeciw siebie w bezruchu i 

milczeniu.  

- Pamiętasz? – spytał, przerywając ciszę.  

- Nazbyt dobrze – odparła z ironicznym uśmiechem. 

Mężczyzna wybuchł śmiechem na wspomnienie 

spędzanych w wykreowanej świadomości sekund.  

- Staliśmy się strasznie sentymentalni – mruknął i 

zbliżył się do niej. Pochylił się nieznacznie, chcąc spojrzeć 

w niezmącone niczym źrenice. Przed oczyma przebiegły 

mu bardzo odległe momenty życia, które przekreślił mimo, 

iż były żywe, gorejące.  

- Jest już stracone – wyrwała się z otępienia i 

cofnęła gwałtownie do cienia.  

- Tego właśnie chcesz? – spytał z nieukrywanym 

smutkiem.  

- Kończmy to. Im szybciej, tym lepiej.  
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- Jak sobie życzysz – odparł i zamknął oczy. Chwilę 

potem oboje poczuli zimno i smagający ich pelerynami 

wiatr. Kobieta zsunęła z siebie płaszcz i odrzuciła w bok, 

sięgnęła za pasek po półtoraka z hartowanej stali i opuściła 

go luźno wzdłuż prawej nogi. 

Mężczyzna wysunął jedynie swój miecz z jasnej stali 

i uniósł do góry. Skinął głową w geście szacunku i ruszył 

wolnym krokiem w prawo. Oboje okrążali się po szerokim 

łuku, bacznie obserwując przeciwnika. Żadne z nich nie 

kwapiło się do ataku, lecz moment ten musiał wreszcie 

nastąpić. Mężczyzna rzucił się z impetem wprost ku 

kobiecie. Zwinnie uchyliła się przed jego ostrzem i 

zaatakowała, widząc pozostawiony bez obrony bok. Szybko 

jednak zrozumiała, że było to specjalnie zaproszenie dla 

niej w postaci finty i wycofała się. Wróciła do defensywy i 

spokojnie czekała na ruch swojego śmiertelnego wroga, 

który był nim od zawsze, mimo granicy, którą próbowali 

zatrzeć. 

Z delikatną ostrożnością rzuciła się na mężczyznę 

zgrabnie odbijając jego miecz. Jednak ku jej zaskoczeniu 

zwinnie wszedł w piruet i silnym cięciem rozciął jej udo. 

Upadła ciężko na jedno kolano, czując pulsujący ból. 

Widziała jak na śnieg spada kilka kropel krwi. Mężczyzna 

jednak nie miał zamiaru czekać. Z mocą wyprowadził 

kolejny cios zmuszając ją do błyskawicznego powstania.  

Zabójczyni odbiła go szybko i przeszła do ofensywy. 

Z nadzieją patrzyła, jak mężczyzna cofa się powoli ku 

wieży. Gdy już widziała lukę, gdy mogła zadać ostateczny, 
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śmiertelny cios skrzywiła ostrze, chybiając specjalnie. 

Zablokował jej cięcie, a ona poleciała do tyłu. Jej miecz 

upadł na ziemię. Widząc nadlatujące ostrze zbliżyła doń 

swoje dłonie i z zaciśniętymi zębami poczuła, jak rozcina 

jej skórę.  

 Mężczyzna patrzył na zamknięte między jej dłońmi 

ostrze swojego miecza. Czas zwolnił, gdy uśmiechnęła się 

ze smutkiem i zdecydowanym ruchem pociągnęła srebrną 

klingę ku sobie. Poczuł jak czubek jego miecza wbija się w 

skórę i brnie dalej. 

 - Nie… - jęknął i złapał silniej rękojeść.  

 - Nie walcz ze mną – powiedziała przez zaciśnięte 

zęby. – Rozejrzyj się… nawet jeśli cię pokonam, zginę. 

Baśnie kontra proroctwa, jeśli mam umrzeć to z twojej 

ręki, to w słusznej sprawie. 

 Zamknął oczy i zdecydowanym ruchem wyciągnął 

ostrze z jej ciała. Gdy podniósł powieki spojrzał na 

topniejący u jej stóp śnieg, który zachodził czerwienią. W 

jednej chwili znalazł się tuż obok i silnie podtrzymał nim 

upadła. Położył drętwiejące ciało na ziemi i wsparł jej 

głowę na swoim ramieniu.  

 - Dlaczego? – spytał bezsilnie. 

 - Bo ty jesteś proroctwem – jęknęła. – Nie dopełni 

się dopóki bije we mnie serce.  

 - Dlatego pozwoliłaś mi się zabić? Dla kilku 

marnych słów, które nie muszą wcale się urzeczywistnić? 

 - Ludzie rodzą się i przemijają, nim ktokolwiek 

zdąży ich zauważyć. Nie chcę przeminąć jako zabójca, 
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który wymordował wszystko, co ma w sobie wartość – 

powiedziała słabnącym głosem i złapała jego palec. Czuła 

wyraźnie pierścień pod skórzaną rękawicą. – Zawsze byłeś 

wierny tym słowom i kodeksowi.  

 - Zawsze byłem wierny swoim zasadom, zawsze 

byłem wierny tobie, bez względu na to kim jesteśmy – 

powiedział rozpaczliwym tonem. 

 - Jesteśmy drapieżnikami, nic nigdy tego nie 

zmieni. Jedno z nas musiało umrzeć, od początku to 

wiedzieliśmy.  

 - Dlaczego ty? 

 - Bo proroctwa znaczą więcej niż baśnie. 

 Mężczyzna pochylił się i zetknęli się czołami. Ona 

odjęła dłoń od krwawiącej rany i dotknęła nią jego 

policzka.  

 - Będę czekać – dodała z nieznacznym uśmiechem. 

 - Niedługo – odparł i poczuł jak jej dłoń zsuwa się z 

policzka, tworząc krwawą smugę. Widział jak oczy 

zamierają w bezruchu, a krew przestaje wypływać w rytmie 

serca.  

 

 Żadne z nich nie wiedziało, że to, co wydarzyło się 

pod Jaśminową Wieżą było jedynie alternatywnym 

planem, który istniał bez ich ingerencji. Jednym z 

możliwych zakończeń, które nigdy się nie urzeczywistniło,  

gdyż było jedynie zlepkiem zdarzeń z życia każdego z nich.  

 Ona walczyła ze swoim śmiertelnym wrogiem i 

kochankiem w noc, gdy niebo rozświetlały gwiezdne wiry. 
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Nocy tej rozlało się wiele krwi, lecz żadne z nich nie 

zginęło, ocalone jedno dzięki drugiemu. 

 On toczył swoją walkę pod murami Jaśminowej 

Wieży, gdy ona bezwładnie leżała skatowana w lochu na 

północy Elysium. Tego mroźnego dnia skrzyżował klingi z 

tą samą osobą, która stanęła naprzeciw niej w Noc Wirów. 

I tak samo śnieżnobiała tafla lodu spłynęła gorącą krwią 

jednego z nich.  

 


