„Én ebbe egyáltalán
nem akarok belefolyni.”

„Constantine, azt hittem,
világosan fogalmaztam.
Nincs más választásunk.”
„Miért ne volna? És hagyjuk
a francos szabad akarat
vitát, mert akkor egész
héten itt rohadunk.”

„Szerintem, amit a barátunk mondani akar…”

Én azt mondom,
öljük meg. Zárjuk
rövidre a dolgot.

-- ha esetleg
befejezhetném,
Mr. Constantine - amit
a barátunk mondani
akar, az egyszerűen
ennyi:
Nekem nem
barátom, cimbora.
Mostanság
nem.

A fiú fékezhetetlen erő,
jóra vagy rosszra, mágiára
vagy tudományra használható,
és a mi feladatunk, hogy ezt az
erőt a jó felé fordítsuk. És
esetleg a mágia felé.

Tisztességes
lelkekként a mi
felelősségünk, hogy
véget vessünk ennek,
hogy garantáljuk, nem
kerül rossz kezekbe
ez az erő.

„Mióta kínálunk veszett
kutyáknak választási
lehetőséget?”

Nem lesz
öldöklés. A mi feladatunk csak a tanítás, hogy
lehetőséget adjunk a
választásra.

„Embergyerek.
Egy egyszerű
embergyerek.”

„Ennek semmi köze az ügyünkhöz, E. A fiú nem egy kutya.”

„Egyszerű?”
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„Miért nem lehet
simán békén hagyni?
Ha a gyerek mágikusnak bizonyul, az
magától kialakul.
Ahhoz mi nem kellünk.”
„Constantine, ha a mágia útját
választja, akkor a felelősséget is választania kell, eleget
kell tudnia a labirintusról ahhoz,
hogy az igaz úton járjon benne…”

Minden árnyékról
azt hiszed, áruló, E.
Vannak forrásaim.
Maradjunk ennyiben.

Egyetlen
dolgot tudhatunk
biztosan: hogy
semmit nem tudunk
biztosan.

Honnan
tudod ezt, Okkult?
A sötétség erőivel
tanácskozol
tán?

„Rendben. Nem vitatkozom
tovább, főnök. Mit javasol,
mit tegyünk?”

„És aztán ott vannak azok,
akik egy másik utat akarnak neki
kínálni…”
„A Hideg Láng már tud róla.
Forrásaim szerint még azon
vitáznak, mit tegyenek.”

Ez egy
bődületes nagy
ostobaság, John
Constantine. Fény és
sötétség, élet és halál.
Ezek biztos dolgok
az örökkévalóságig.

„Világosítsuk fel
a gyereket.”
„Mutassuk meg, mi is a mágia
valójában, hogy mi volt, és
mi lehet.”

„Megvan benne a lehetőség, hogy e kor legnagyobb
mestere legyen.”

„Négyünkön áll, hogy
a helyes utat válassza.”

„Ez a küldetésünk,
s egyben terhünk is.”
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„Miszter E.?”

Akkor megegyeztünk? Doktor Okkult?

Megegyeztünk.
Megmutatom neki a
messzi világokat.

Ha túlságosan
puhányok vagytok ahhoz,
hogy megszabaduljatok
tőle, gondolom, tanítanotok kell. Ha eljut odáig,
én majd elviszem őt
a legvégéhez.
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„Constantine?”

Oké, nem
bánom. Körbeutazunk, bemutatom
az aktív művészeknek,
megértetem vele, mi
az ára, ha nekikezd.

Akkor
megegyeztünk.
Induljunk.

A Ballonkabátos Brigád
rohama.

Pont erre
várt az egész
világ…

Ezt
hallottam
ám, John Constantine.

