
Slutet var nära nu
Slutet var nära nu.

- Den här platsen kommer att bli din grav, tänkte han för sig själv.

Men det var inte hans stundande undergång som rörde sig i hans tankar. Det var hans familj:

Namia. – aldrig mer skulle han känna hennes mjuka läppar mot sina, höra hennes ljuva skratt 
eller vakna vid hennes sida.

Ferro – aldrig mer skulle han hålla om honom, höra hans skratt, trösta honom när vilda lekar 
slutade i blåmärken. Aldrig skulle han se sin son växa upp från pojke till man. Skulle han ens 
minnas sin far? Vad han dog för?

Telí – aldrig mer skulle han hålla om henne, höra hennes skratt, hennes röriga berättelser om 
vad hon gjort och lärt sig under dagen eller sjunga för honom. Aldrig skulle han se henne 
växa upp. Aldrig skulle han, på hennes bröllopsdag, överlämna henne till en värdig make. 

Ljuden utifrån fick hans tankar att vandra närmare nuet; till hans misslyckanden.

Han hade svikit dem alla. Sin familj, sina män, sin skyddsling, sina vänner och alla som litat 
på honom. Han kunde nästan se det framför sig. Hur de låg döda någonstans där ute ibland 
ruinerna, deras kroppar sedan länge skändade av rovfåglar och fienden. Hade de förbannat 
honom med sina sista andetag? Hade de frågat varför han inte var där för att skydda dem?

Förlåt mig Terzo… jag har förlorat honom… jag har svikit dig och alla andra...

Han borde ha sett tecknen på sin egen svaghet redan då han svek flickan. Då avskummen 
skändade henne och han var oförmögen att stoppa dem… och nu var hon död med resten av 
dem. Kanske hade hon sett det, även om hon inte förstått vad hon såg?

Hans tankar vandrade vidare till sin och sin hustrus vän. Hon hade funnits där i så många år 
nu… ända sedan han gifte sig. Han hade börjat ta henne för givet, hon verkade ju så… evig. 
Deras sista samtal ekar i hans tankar.

- Jag kan inte hjälpa det. Han är så lik honom, det är som att se Honom igen.

- Jag förstår att det kan vara svårt, men du kan inte leka med honom sådär. Han kommer 
giftas bort, det är inte ens säkert att han kommer återvända till Meckelsinburg.

- Jag vet… men...

- Men vad?

- Jag tror inte att jag kommer återvända.

- Vad menar du? Du planerar väl ändå inte att rymma med honom?

- Hahaha, du är bra lustig ibland kära du.
Nej, det är som så att den magi som håller mig ung blir allt svårare att utföra. Om 
några år är det tveksamt om jag kan fortsätta. Det är därför jag bestämt mig att resa till 
Chronopia, för att lära mig nästa steg.

- Nästa steg? Jag trodde att du inte åldras?

- Det må verka så, men även om jag nog hinner bli ytterligare ett par år innan det börjar 
synas så åldras jag fortfarande. I Chronopia ska jag lära mig att inte bara fördröja mitt 
åldrande… där ska jag lära mig att skapa mig en ny kropp. Det är min enda chans till 
ett nytt liv och en familj.



- Du menar? Kan du inte? Är du säker?

- Jag vet inte om det är ålder eller en effekt av min magi, det kvittar egentligen. Med en 
ny kropp har jag äntligen en chans att bli mor igen och få en familj.

- Jag förstår… Jag hoppas att du berättar det för honom också. Han om någon förtjänar 
att få veta dina planer.

- Jag antar att du har rätt min vän. Jag ska försöka berätta det för honom.

Hon hann nog aldrig berätta för honom… men det kvittade nu. De var båda döda; på grund av 
honom.

Med stöd av sitt svärd tvingar han sig åter upp på fötterna. Hungern har gjort honom svag. 
Striden skulle bli kort, hans död hastig och meningslös. Ett passande slut, tänkte han för sig 
själv.

- Lora. Säg åt männen att göra sig redo. Vi dör med äran i behåll, innan hungern tar oss 
alla, och vi tar med oss så många av dem vi kan.

- Ja, herre…

Han må ha misslyckats, men han tänker inte dö som en ynkrygg. En ynkrygg som hellre svalt 
till döds än mötte sitt öde.

Efter att löjtnanten lämnat rummet bryter en bekant röst tystnaden:

- Du borde inte kasta bort ditt liv min vän.

- Varför inte? Vi är redan förlorade, det tjänar inget till att försöka fly undan vårt öde. 
Och vad har du för rätt att ifrågasätta mig? Du kastade själv bort ditt liv.

- Så därför får jag inte ifrågasätta dig när du gör det samma? Bara den som inte gjort fel 
får säga vad som är fel?

- Försvinn och lämna mig ifred, jag har gott om tid att prata med spöken när jag är ett 
själv.

- Du låter lite purken, kanske ett mål mat skulle hjälpa?

- Underbart, mina hallucinationer driver med mig… må jag dö innan galenskapen tagit 
mig helt. Han kunde inte låta bli att undra om det inte redan var för sent.


	Slutet var nära nu

