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radoSław dąbrowSki

bielSza śnieć

Znów wszystko czarno-białe. Po raz chyba tysięczny mam na sobie 
prochowiec i kapelusz. Pokój nadal wygląda nowocześnie, ale teraz wystrój 
obrazuje znaczenie tego słowa w czwartej dekadzie dwudziestego wieku. Za 
oknem, częściowo zasłoniętym żaluzjami, wkurza mrugający neon: wisienka 
w koktajlowym kieliszku. Przede mną wykwita czołówka. Srebrzysty samolot 
okrąża globus, ciągnie wstęgę z napisem „NOIR”.

Miejsce czołówki zajmuje wysoki Latynos. Jasny garnitur, kapelusz o sze-
rokim rondzie, łańcuszek kieszonkowego zegarka sięgający prawie kolan. Tak 
wyglądałby porucznik Castillo, gdyby Miami Vice nakręcono tuż po drugiej 
wojnie światowej.

– Masz się za weterana, co? – cedzi spod wąsa.
– Wiadomo. – Chcę jak najszybciej mieć przedakcję za sobą, zarabiając 

przy okazji sto dwadzieścia punktów.
– Nie podskakuj! Przypominam o zasadach: po czterech godzinach wy-

chodzisz. Przedłużenie pobytu to utrata zarobionych dzisiaj punktów. Do awansu 
na wolne piętro brakuje ci ich zaledwie siedemset dwudziestu trzech.

„Castillo” znika.
To już dzisiaj! Przez cztery godziny bez problemu zdobędę brakujące 

punkty. Zamykam śnieciową wersję swojego mieszkania, ostatni raz zanurzam 
się w NOIR. Gardzę stałymi bywalcami czarno-białego kryminału. Dla nich to 
końcowy przystanek podróży przez śnieć. Nie zamierzam tu wysiadać. Przemoc, 
cięte riposty, dzieje bulwarowych imperiów oraz gangsterski blichtr to dla mnie 
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zdecydowanie za mało. Wsiąkam w ulewę. Osłaniając twarz uniesionym koł-
nierzem, przebiegam pod markizami knajp, kin i klubów. Zgodnie z konwen-
cją powinienem przystanąć, zapalić papierosa, ale nic z tego, to też kosztuje. 
Zagrzewam się do szybszego marszu. Każdy krok to jedna dziesiąta punktu bli-
żej mojego końcowego przystanku. Dom na odludziu, najlepiej w Skandynawii, 
zdrowe powietrze i jedzenie, zwiedzanie świata na jawie.

Ciach! Czarny „zygzak” przecina pusty chodnik po przeciwległej stronie 
ulicy i znika w mgnieniu oka. Nieruchomieję, serce podchodzi mi do gardła. 
Miałem mnóstwo szczęścia. Wysyłam nagranie sprzed chwili do Centrali. 
Czekam. Otrzymuję przeprosiny oraz prośbę o jak najszybsze opuszczenie śnieci. 
Nie kuszę losu. Nawet po drugiej stronie ulicy mogłem być wystawiony na działa-
nie anomalii. Muszę natychmiast dać się zeskanować. Zdejmuję hełm i rękawice. 
Biegnę do łazienki, zrzucam ciuchy, staję przed sięgającym podłogi lustrem.

– Proszę stać bez ruchu – strofuje Eskulap. – Niech się pan tak nie wier-
ci. Po incydencie trwa to odrobinę dłużej.

 Łatwo mu mówić. Niewytłumaczalne nawet dla Centrali anomalie są 
bardzo niebezpieczne.

– Incydent nie wywołał żadnych obrażeń – oznajmia Eskulap. – 
Przypominam o treningu. Trzydzieści minut na ergometrze. Kwadrans bieżni 
i dziesięć wymyków.

Z lustra znikają piktogramy oraz wykresy ilustrujące mój aktualny stan 
zdrowia. Wybiegam z łazienki. Blat biurka wyświetla informację o połączeniu 
z Centralą. Elegancka sekretarka, wyglądająca jak statystka ze starego serialu 
Mad Men, uśmiecha się przepraszająco.

– Panie Kotlin, jeszcze raz wyrażamy ubolewanie z powodu incydentu. 
Cieszy nas informacja, że nic się panu nie stało. Odszkodowanie w wysokości 
dwustu pięćdziesięciu tysięcy punktów zostanie zaksięgowane, jeśli zadeklaruje 
pan, że rezygnuje z ewentualnych roszczeń wobec Centrali dotyczących dzisiej-
szego wydarzenia. Jaką podejmuje pan decyzję?

– Rezygnuję.
– Dziękuję, rozumiem. Suma środków na pańskim koncie to obecnie trzysta 

jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery i dwie dziesiąte punktu. Informujemy 
jednocześnie, że cofamy dodatek do bezwarunkowego dochodu podstawowego, 
ponieważ w ciągu ostatnich trzech miesięcy zaniedbał pan obowiązki edukacyjne. 
Dodatek zostanie przywrócony, gdy tylko zda pan egzaminy z zaległego materiału.

– Rozumiem – potakuję machinalnie.
– Osiągnął pan swój cel, gratulujemy. Czy chce pan wybrać model plaginu?
– Nie. Wrócimy do tego przed egzaminem.
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– Jak pan sobie życzy. Do zobaczenia.
Pohukuję, biegam nagi dookoła pokoju, skaczę po łóżku. W jedno po-

południe osiągnąłem więcej niż to, co miało zająć przynajmniej półtora roku. 
Mogę kupić nie jeden, a trzy plaginy i jeszcze sporo zostanie. Przede mną wolne 
piętro, egzamin, zabieg, a potem żegnaj, cyfrowa prowincjo! Nie martwię się 
już, czy mi się uda. Teraz to tylko kwestia czasu. Wysokie odszkodowanie jest 
współczesnym odpowiednikiem dawnych nagród głównych na loteriach. Ich 
zdobywcy, niedowierzający swojemu szczęściu, zadawali sobie pewnie te same 
pytania, co ja. Szanse na wygraną były przecież równie niskie, jak prawdopodo-
bieństwo znalezienia się obok „zygzaka” i wyjścia z tego cało.

Ochłonąwszy, zamawiam wystawny obiad. Setki razy go sobie obiecy-
wałem, snując się po zaułkach NOIR. Szkoda mi było punktów na bajońsko 
drogie naturalne, zdrowe jedzenie. Gastrobot przywozi szparagi gotowane na 
parze, grillowane haloumi, koktajl z mango i ananasa.

***
Klub mieści się za bramą zabytkowej fabryki. Ceglana hala wygląda na 

zbudowaną w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Dawniej ludzie pracowali 
tu przy maszynach, teraz przychodzą, by zbierać punkty. Wszystko jest grą, 
czasem trudno się połapać, czy to jawa, czy śnieć.

Świętuję swoją „wygraną” i opuszczenie NOIR, staram się nie myśleć 
o spotkaniu z anomalią. Tutaj można pić piwo lub koktajle, palić sativę i indikę, 
nie słysząc zrzędzenia Eskulapa. Ze schodów przed wejściem do fabrycznej hali 
podziwiam ogrodową część klubu: ławki, bary, stoiska z jedzeniem. Skąpany 
w blasku fioletowych i purpurowych reflektorów zakątek pod starymi drzewami 
to przyjemna odmiana po czarno-białym kryminale. Na gałęziach wisi kilka ob-
racających się powoli lustrzanych kul. Kropki blasku płyną przez stroje, dłonie, 
nogi i twarze gęstniejącego tłumu.

Razem trzymają się tylko beztroscy emeryci. Pozostali przychodzą samot-
nie, a potem stoją osobno, zachowują dystans, starając się nie zakłócać niczyjej 
prywatnej przestrzeni. Po kątach siedzą zaniedbani, apatyczni osobnicy uzależ-
nieni od śniecenia. Do opuszczenia mieszkań skłoniła ich wyłącznie wysoka pre-
mia za socjalizowanie się lub Eskulap grożący wysłaniem na odwyk. Śmiesznie 
wygląda grupka towarzyszy broni z ACTION: otyli, łysiejący, przykrywają 
brak pewności siebie nerwową wesołkowatością. Tęsknią za swoimi digitalnymi 
wersjami. Pozbawieni muskulatury, tatuaży, mundurów oraz broni, zaczynają 
rozmawiać dopiero po kilku piwach i wypalonym wspólnie skręcie. Trudno 
uwierzyć, że w śnieci to wyszczekani furiaci, których przed najgorszymi wojen-
nymi zbrodniami powstrzymuje jedynie groźba dożywotniego bana.
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Obok mnie przysiada para randkujących na jawie bywalców DRAMA. Milczą 
oboje, rozczarowani swoją tuszą oraz prostymi sportowymi ciuchami. Wiedzą już, 
że spotkanie to zły pomysł. Chcieliby jak najszybciej o nim zapomnieć, znaleźć się 
z powrotem na idyllicznym przedmieściu w swojej doskonalszej śnieciowej skórze. 
Tutaj są obcymi ludźmi, tam kochankami przeżywającymi miłość życia. Patrzę z po-
litowaniem na tych wszystkich biedaków miotających się na jawie jak ryby wyjęte 
z wody. Dawno mam za sobą podobne spotkania, przelotne znajomości, dwutygo-
dniowe związki. Próby przeniesienia śnieci na jawę są zawsze skazane na porażkę.

Być może dlatego większość wybiera łatwą wegetację w hełmach i rękawi-
cach, finansowaną za pomocą bezwarunkowego dochodu podstawowego. Widzą 
przynętę, a nie haczyk. Wydaje im się, że Centrala tworzy dla nich coraz dosko-
nalsze wersje światów minionych lub nigdy nieistniejących, choć tak naprawdę 
to digitalne rezerwaty. Tam nie sprawiają kłopotu, zajęci emocjonującym życiem 
na niby. Od dawnych Indian różnią się tym, że migrują do owych rezerwatów 
z największą ochotą. Walka o punkty zastąpiła im pracę, szarpią się o niewielkie 
sumy, które wydają na zabawki dla dorosłych dzieci. To nie dla mnie. Nie zno-
szę namiastek. Muszę dotrzeć tam, gdzie życie toczy się naprawdę. Na szczęście 
jedną nogą jestem już na wolnym piętrze.

***
Pokój, zmieniony w animowaną hippisowską samotnię, traci swój minimali-

styczny charakter. Miękkie światło lava lamp tworzy przytulną atmosferę. Obrotowy 
fotel jest teraz kanapą przykrytą indiańskim pledem. Podziwiam konwencję dnia, 
psychodeliczną kreskówkę z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, kolaż Żółtej 
łodzi podwodnej i Kota Fritza. Myślę o milionach podobnych pomieszczeń zmie-
nionych w muzea Lata Miłości. Dla twórców tego śniata to nie lada wyróżnienie 
oraz najlepsza reklama – przez dobę ich dzieło jest wejściem na wolne piętro. Przede 
mną wykwita czołówka: nowojorska kamienica ze schodami przeciwpożarowymi na 
zewnątrz. Brodaci bitnicy w czarnych golfach i beretach rozwijają na dachu transpa-
rent: „WOLNE PIĘTRO”. Budynek przeistacza się w tyczkowatą postać cyrkowego 
tresera. Wąsaty brunet trzyma przy ustach staroświecką tubę.

– Witaj, Kotlin! Pierwsza wycieczka może trwać czterdzieści pięć minut. 
Codziennie wolno wydłużać ten czas o kwadrans. Przez najbliższy tydzień skan 
po każdym śnieceniu. Baw się dobrze.

Treser znika, ale moja długowłosa wersja, ubrana w hawajską koszulę i szor-
ty, nie wstaje z fotela. Czuję się nagle zmęczony. Zdobyłem tonący w digitalnych 
chmurach szczyt wieży Babel. Dookoła świecą w powietrzu banieczki animowa-
nych herbów tysięcy konwencji. Nazwy pobudzają wyobraźnię: NEW RETRO 
WORLD, THE CYBERIANS, EMPIRE OF YEYO, HERZOG’S JUNGLE, 



9

Bielsza śnieć

STUDIO LATO, TITUSZKAS PARADAJZ. Wcześniej miałem niewielki wybór: 
ACTION, DRAMA, HEROES, SPACE oraz NOIR. Centrala dokłada wszelkich 
starań, by ogólnodostępne śniaty były jak najatrakcyjniejsze. Problem w tym, że nie 
sposób uniknąć szablonów i uproszczeń, jeśli coś ma się podobać wszystkim.

Wstęp na wolne piętro mają jedynie najwytrwalsi. Mogą swobodnie korzystać 
z setek sztucznych rzeczywistości tworzonych przez Centralę we współpracy z naj-
lepszymi artystami. Nieliczni ambitniejsi, tacy jak ja, chcą dotrzeć jeszcze dalej, do 
bielszej śnieci. Przepustka, czyli wszczep na karku, kosztuje tyle, co nowy samochód 
i nie jest dostępna na kredyt. Centrala zapowiada referendum w sprawie refundacji 
kosztów urządzenia oraz operacji, ale to wciąż kwestia lat. Dobiegając trzydziestki, 
nie mogę czekać: osobom powyżej tego wieku nie wolno wszczepiać plaginów. 
Codziennie zastanawiam się, jak tam będzie. Nie ma konwencji, jest za to mnóstwo 
doskonale płatnej pracy. Czas płynie dwadzieścia razy szybciej. Na wolnym piętrze, 
podczas czekającego mnie treningu, przyspieszy najwyżej o pięć razy. Więcej nie 
dałyby rady znieść „tradycyjne” ludzkie zmysły. Siedzę i dumam o czasie, a już od 
czterech minut powinienem trenować. Bielsza śnieć sama do mnie nie przyjdzie.

Chwilę waham się między SOUTHERN NOIR o neonowym herbie naśla-
dującym reklamę motelu a BOURBON STREET, gdzie ozdobna czcionka otacza 
czaszkę w meloniku. Zainspirowany rysunkowym powitaniem, wybieram czarno-
-białą animowaną wersję Nowego Orleanu. Pyk! Wszystko koślawe, pulsujące, 
niczym na starych kreskówkach z Kotem Felixem lub Betty Boop. Mieszkanie 
zmienia się w norę pełną pajęczyn i pustych butelek. Siedzę na drewnianej skrzyn-
ce. Zgodnie z zasadami konwencji, jestem włóczęgą. Raz po raz popijam z flaszki 
o etykiecie złożonej z dwóch „X”. Zamaszyście zamykam swoje lokum. Kroczę 
korytarzem. Drzwi mieszkań wyginają się pod naporem hałasu, uciekają zza nich 
onomatopeje: Bum! Łup! Kłap! Wsiąkam w ulicę. Dookoła pląsają szkielety oraz 
„prześcieradłowe” duszki. Przywołuję taksówkę. Karawan o długim ryju maski, 
lampach-oczach i chromowanej zębatej paszczy wiezie mnie na Bourbon Street. 
Płacę, jak to w Halloween, garścią znalezionych w kieszeni cukierków.

Mam jeszcze trzydzieści pięć minut. Trener pewnie niedługo się zjawi. 
Spaceruję, wymieniam spojrzenia z pięknościami palącymi cygara na koron-
kowych balkonach kamienic. Oglądam niekończący się korowód ślubów i po-
grzebów. Fraki, meloniki, dekolty, wachlarze. Orkiestry grają bagienne marsze 
oraz bluesy. Płynnie przechodzą w ragtime. Duet policyjnych buldogów zaczyna 
stepować, wywija pałkami, podrzuca czapki i rewolwery.

Zafascynowany widowiskiem, wpadam komicznie na atletycznego czarno-
skórego cwaniaka odzianego w kraciasty garnitur. Zataczam się chwilę, dookoła 
głowy śmigają gwiazdki.
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– Szukasz guza, włóczęgo?! – Hebanowy Papaj poprawia kaszkiet, ćmi 
cygaro, mierzy mnie gniewnym spojrzeniem.

– Przepraszam, zagapiłem się. Będziesz mnie trenował?
Wypuszcza dym uformowany w serduszko i posyła je ku wpatrzonej 

w niego azjatyckiej kurtyzanie. Przecząco kręci głową. Grzecznie uchylamy 
kapeluszy. Olbrzym odchodzi bez słowa. Kontynuuję spacer. Do końca zostało 
dwadzieścia siedem minut.

– Od razu widać, że przyszedłeś z NOIR – oznajmia za mną kobiecy głos.
Odwracam się. Uśmiechnięta blond-wersja Betty Boop podchodzi bliżej, 

zmysłowo kołysząc biodrami. Dookoła gwizdy, okrzyki zachwytu, wycie klakso-
nów. Męskie, kreskówkowe postacie mdleją lub stają jak wryte. Podskakują kape-
lusze, opadają szczęki, oczy wychodzą z orbit, serca łomoczą pod marynarkami.

– Takiego trenera się nie spodziewałeś? – Trzepocze rzęsami.
***

Trenerka przez prawie rok cierpliwie odpowiadała na pytania dotyczące 
nadchodzącej operacji i wybranego modelu plaginu. Uczyła sztuczek, które będą 
niezbędne w bielszej śnieci. Ćwiczyłem wychodzenie bez szwanku z digitalnych pu-
łapek. Trenowałem awaryjne sytuacje, reagowanie na nieoczekiwane czasowe turbu-
lencje tak, by zmniejszać objawy netlagu. Przez cztery lata w NOIR nie nauczyłem 
się choćby ułamka tego, co podczas tych dwustu czterdziestu godzin liczonych wedle 
czasu rzeczywistego. Na wolnym piętrze zajęło to około tysiąc godzin.

Podczas treningu miałem wrażenie, że Centrala delikatnie próbuje przeko-
nać mnie, bym pozostał na wolnym piętrze. Trenerka notorycznie się spóźniała, 
dając czas na spacery i przejażdżki po śniatach, w których udzielała lekcji. Pytana 
o bielszą śnieć, lekceważąco prychała lub wzruszała ramionami. Zachwalała 
konwencje oraz linie fabularne wolnego piętra, zwłaszcza te pasujące do moich 
upodobań, nawet nie do końca uświadomionych lub wstydliwie wypieranych. 
Kpiła z mojej pilności, zachęcała do brania wolnych dni, próbowała uwodzić. 
Spodziewałem się, że im wyżej zajdę, tym sztuczki Centrali będą bardziej wyrafi-
nowane. Traktowałem je jak testy swojej determinacji w dążeniu do celu.

Przygotowałem się najlepiej, jak potrafiłem, a mimo to wciąż boję się eg-
zaminu o wiele bardziej niż nadchodzącego zabiegu. Centrala traktuje każdego 
indywidualnie. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Powinienem uważać 
na każdym kroku, wszystko może być pułapką. Muszę myśleć o bielszej śnieci. 
To już naprawdę blisko.

***
Siedzę za kierownicą starego sportowego wozu nieznanej marki. We wstecz-

nym lusterku widzę zamknięte metalowe wrota wielopoziomowego garażu. Za 
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niską przednią szybą na długiej żebrowanej masce błyszczy złoty lakier. We wnę-
trzu panuje ascetyczna elegancja. Pokrywę schowka zdobi zamaszysty, chromowa-
ny napis: PIORUN. Co to za konwencja? Technicolorowe przebarwienia, wszech-
obecny beton, skórzana kurtka, koszula z żabotem, długie włosy. Na pewno druga 
połowa dwudziestego wieku, nie sposób jednak stwierdzić, czy to Europa, Azja czy 
Stany. Uruchamiam silnik, życzę sobie powodzenia i zaczynam egzamin.

Jadę w górę spiralną pochylnią. Na wysokości siódmego piętra pojawiają 
się bezsensowne znaki oraz drogowskazy we wszystkich kolorach tęczy. Między 
dwunastym a trzynastym poziomem wariują barwy jarzeniówek, których blask 
pieści wypukłości maski fioletem i różem. Zaczyna kręcić mi się w głowie. 
Postanawiam nie szukać dachu, z którego mógłbym rozejrzeć się po okolicy. 
Zjeżdżam na najbliższym piętrze.

Przede mną korek. Uchylam szybę, ale nie mam kogo spytać o drogę. 
Widzę mikrobusy o wnętrzach zalanych wodą, pełne sztucznych, egzotycznych 
ryb, kiczowatych zamków oraz sylwetki nurków pochylonych nad skrzyniami 
kryjącymi plastikowe skarby. Za tylną szybą karawanu co chwila rozsuwa się 
kurtyna czarnej zasłonki. Kukiełki wampirów, wilkołaków i zombie odgrywają 
makabryczne scenki. Autobusy wiozą wielkich plastikowych żołnierzy, kow-
bojów oraz Indian. Pluszowe maskotki wypełniają po sufit osobowe autka, 
manekiny pozują na siedzeniach limuzyn i kabrioletów. Hipnotyzuje warkot 
silników, zwielokrotniony przez betonowy sufit. Wskaźnik paliwa zmierza ku 
czerwonemu polu rezerwy. Dotarcie na drugi koniec poziomu zajmuje ponad 
godzinę. Czule gładzę drewno kierownicy, gdy złoty bolid opuszcza upiorną 
samochodową procesję.

Jadę wyżej. Dookoła pojawiają się znienacka setki identycznych piorunów, 
lustrzane odbicia prowadzonego przeze mnie oryginału. Jedyną różnicę stanowi 
fakt, że za ich kierownicami nie widzę swoich sobowtórów. Wielka ławica złotych 
rekinów posłusznie reaguje na każdą zmianę prędkości lub kierunku. Zjawiskowa 
defilada, w której zamiast czołgów, amfibii i samobieżnych wyrzutni rakiet biorą 
udział sportowe auta. Prowadzę ją przez cały poziom. Ze zdziwieniem zauważam, 
że na jego drugim krańcu nie ma spiralnej rampy. Kopie pioruna nieruchomieją 
przed długim, łagodnym podjazdem. Dalej ruszam sam.

U szczytu zastaję zwykłe skrzyżowanie ze światłami. Zielone. Ruszam z pi-
skiem opon. Zdumiony, mrugam powiekami, widząc rozbłyskujące nad asfaltem 
neony: Bonus! Sto! Pięćset! Uderz w bandę! Tysiąc! Premia! Siedzę wewnątrz 
złotej kulki na planszy elektrycznego bilardu. Zdobywam kolejne punkty. Ta 
gra zawsze kończy się porażką, stawką jest jedynie czas jej trwania. Dziwaczna 
pułapka nie pozwoli mi odjechać, jeśli będę grał według reguł. Co tak naprawdę 
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sprawdza egzamin? Jaką wiedzę i umiejętności? Centrala bywa zagadkowa. 
Pozostaje mieć nadzieję, że robię wszystko tak, jak tego oczekuje.

Głęboko wyprofilowany łuk, następny, jeszcze jeden i rampa ku czeluści 
zjazdu. Dostępu do niej bronią masywne skrzydła bramy. Hamuję gwałtownie, 
zawracam. Daremnie próbuję uniknąć zderzenia ze szlabanem, który wyrasta 
przed maską w górnej części planszy. Łup! Tracę kontrolę nad kierownicą, 
wóz odbija się od przeszkód, dachuje pośród brzęku szyb oraz zgrzytu blachy. 
Migoczą światła, dzwonią dzwonki, gdy uderza o bariery i słupy, nieuchronnie 
podążając ku okrągłemu czarnemu otworowi.

Z trudem opuszczam wrak. Próbuję zdusić kurtką wyłażące spod maski 
płomienie. Widząc, że przegrywam walkę z ogniem, uciekam za betonowy słup. 
Eksplozja nie jest silna, bak był prawie pusty, ale piorun już nigdzie nie poje-
dzie. Kucam, by zebrać myśli. Zwykły automat w knajpie pozwalał zagrać trzy 
razy. Przypominam sobie piętro pełne złotych rekinów. Zatrzymały się przed 
rampą. Jedyne, co pozostaje zrobić, to sprawdzić, czy wciąż tam są.

Odległości, które za kierownicą wydawały się małe, wymagają teraz dłu-
giego marszu, żadna nowość po NOIR. Auta na szczęście czekają. Wsiadam 
do pierwszego z brzegu. Chcę zawrócić, ruszyć w dół, ale pozostałe zagradzają 
drogę, zmuszając do jazdy na szczyt pochylni.

Unikanie pułapek i gromadzenie bonusów również nie jest najlepszą 
strategią. Na planszę wjeżdżają dwa dodatkowe pioruny bez kierowców, mio-
tane chaotycznie uderzeniami bram. Pierwszy eksploduje, drugi uderza w tył 
bolidu, którym kieruję. Wiele razy wracam na poziom wypełniony złocistymi 
cudami techniki.

Zostały zaledwie trzy. Ostatnia piłeczka i dwie kolejne na wypadek osią-
gnięcia „multiball”. Wiem już, co muszę zrobić. Uruchamiam silnik pierwszego 
wozu. Wyjmuję z bagażnika łyżkę do opon, blokuję nią pedał gazu. Przełączam 
automat na „D”. Kolejne cacko zaczyna ostatnią podróż po planszy. Oszukawszy 
w ten sposób grę, czym prędzej siadam za kierownicą przedostatniego nietknię-
tego egzemplarza. Zawracam i gnam przez puste piętro, a potem spiralnym 
zjazdem na najniższy poziom.

Wciskam hamulec dopiero przed stalowymi wrotami garażu. Barczysty 
Murzyn w kraciastym garniturze wskazuje dłonią, żebym zaparkował obok za-
bytkowego, podrasowanego lincolna. Hebanowy Papaj wygląda wypisz-wymaluj 
jak nowojorski alfons sprzed stulecia. Wysiadam.

– Zdałeś. – Olbrzym kładzie dłoń na moim ramieniu. – Spotkaliśmy się 
już, pamiętasz?

– Pamiętam. – Potakuję głową, usiłując zachować spokój.
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Zdałem! Mam ochotę zdjąć hełm i biegać po pokoju jak w dniu, gdy napo-
tkałem „zygzak”. Nie zmarnowałem szansy. Resztę zrobią medyczne urządzenia.

– Gotowy na operację? – Głos Hebanowego Papaja dobiega z bardzo daleka.
– Tak – odpowiadam dziarsko, choć znów mam nieprzyjemne wrażenie, 

że Centrala czyta w moich myślach.
– Dobrze się jeszcze zastanów. Bielsza śnieć nie służy do zabawy.

***
Pomieszczenie jest jasne, sterylne, oświetlone w sposób do minimum 

redukujący cienie. Trochę mi nieswojo, chciałbym, żeby podczas tego uroczy-
stego momentu był ze mną ktoś żywy, niekoniecznie znajomy, choćby tylko 
po drugiej stronie lustra. Ciężko przywyknąć do powierzania ciała maszynom, 
nawet jeśli nie popełniają błędów.

– Proszę połknąć tabletkę i popić. Niech pan wszystko wypije – komen-
deruje Eskulap. – Proszę zdjąć koszulkę, położyć się na brzuchu na kozetce. 
Poczuje pan zimne dotknięcie.

Czuję. Bielsza śnieci, nadchodzę! Nie mogę się doczekać. Czy to już?
– Niech pan oddycha spokojnie.
Nagle boli. BOLI. Nigdy wcześniej tak nie bolało. BÓL przysłania świat, 

zagłusza myśli.
– Zabierz to! – krzyczę, walcząc z zawrotami głowy.
– Uwaga! Proszę o głęboki wdech.
Ból znika równie niespodziewanie, jak się pojawił.
– Proszę się nie ruszać.
Coś poszło nie tak. Posiadacze plaginów zgodnie podkreślali, że zabieg 

jest bezbolesny. Urządzenie wczepia się w skórę karku setkami mikroskopijnych 
haczyków, kiełkują z nich tysiące równie cienkich syntetycznych nitek wra-
stających w rdzeń kręgowy. Proces adaptacji wspiera wypite i połknięte przed 
zabiegiem nano, wędrujące krwiobiegiem w stronę karku.

– Może pan usiąść.
Ściana przede mną zmienia się w lustro, które zajmuje doskonale znana 

twarz sekretarki. Pozwalam.
– Przykro mi, pański organizm odrzuca plagin. Może…
Po raz pierwszy wyłączam ją bez słowa. Siedzę ze spuszczoną głową, sma-

kuję gorycz technologicznego wykluczenia. Pięć lat śniecenia. Zero życia na 
jawie. Wszystko na próżno. Ryzyko odrzucenia wszczepu jest równie niskie, 
jak szansa napotkania „zygzaka”. Zaślepiony podążaniem do bielszej śnieci, nie 
brałem pod uwagę takiej ewentualności. Nie opracowałem planu awaryjnego. 
Ten rodzaj bycia podwójnie wyjątkowym w ogóle nie cieszy. To koniec gry.



Karolina Fedyk – pisze opowiadania fantastyczne i wiersze o terraforma-
cji planet. Jest także publicystką i aktywną uczestniczką imprez fantastycznych. 
W 2017 roku jej wiersz What Wants Us nominowano do Nagrody Rhyslinga. 
Debiutancka powieść Skrzydła ukaże się nakładem wydawnictwa SQN 
Imaginatio. Karolina głęboko wierzy w to, że wyobrażone światy mogą nauczyć 
nas czegoś nowego o naszym własnym. W wolnym czasie współtworzy portal 
Lewa ręka fantastyki, gra w larpach lub szuka towarzystwa sów i pustułek. Jest 
doktorantką na Wydziale Psychologii w Åbo Akademi w Turku, w Finlandii.
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więzi

Piotr przyglądał się, jak alkonost umiera. Od zwierzęcia oddzielało go 
lustro weneckie, ale badaczowi i tak wydawało się, że ropiejące oczy alkonosta 
utkwione są w nim. Stworzenie leżało na boku, wtulone w słomę i nieruchome; 
słaby oddech ledwo poruszał puchem porastającym gardło. Lotki złożonych 
skrzydeł były przybrudzone, na zrogowaciałych wargach zaskorupiały resztki je-
dzenia. Piotr odnotował w myślach, by przed wyjściem z instytutu zabrać z klatki 
nietknięte mięso; powinni zacząć karmić zwierzę przez sondę do żołądka. Dobrze 
wiedział, że to tylko przedłużało cierpienie – lecz przecież w słusznym celu.

Okaz, który trafił do instytutu, został znaleziony na podmiejskiej łące – 
już wtedy alkonost był wygłodniały i słaby. Pierwszy, którego Piotr widział 
w naturalnym środowisku. Wcześniej widywał tylko wypchane okazy z XIX-
wiecznych kolekcji, z bursztynami zastępującymi przenikliwe oczy i wargami 
otwartymi w parodii uśmiechu; obojętne zwierzęta w zoo, rozszarpujące tru-
chła ku uciesze widzów. Ale nigdy nie znalazł się tak blisko dzikiego alkonosta. 
Nawet osłabione zwierzę było groźne. Tafla lustra wydawała się niewystarczają-
ca, by ochronić przed jego potężnymi szponami.

Piotr wstał od biurka – i znów wydało mu się, że stworzenie wodzi za nim 
wzrokiem. Przesunął kciukiem po ekranie smartfona. Przewinął powiadomienia, 
potok nieotworzonych wiadomości od brata – zdusił wyrzuty sumienia – i na-
pisał do Krzyśka. „Spóźnię się, przepraszam, praca”. Nie tak chciał zacząć ten 
wieczór – ale nie potrafił odwrócić się od zwierzęcia, po prostu je tu zostawić.

Gdyby tylko pyski alkonostów nie były tak ludzkie.
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Doskonale zdawał sobie sprawę, że to sztuczka jego mózgu; że bardzo 
chciał zobaczyć uśmiech w rogowej tkance warg, ludzkie nozdrza wśród piór. 
Białka złotych oczu. Iluzji człowieczeństwa ulegali wszyscy, którzy mieli do 
czynienia z tymi stworzeniami.

Dlatego o złapanym okazie Piotr nie powiedział ani Krzyśkowi, ani Anji. Nie 
wytłumaczyłby im, dlaczego więzienie wychudzonego stworzenia może być kluczem 
do odbudowania gatunku. Krzysiek może by zrozumiał, choć wolał, by konieczne 
okrucieństwa antropocenu rozgrywały się z dala od niego – jego nauka była czysta, 
wartości wyabstrahowane z czynów i wydarzeń, cyfry obrazujące użytkowników sie-
ci. Anja by przedstawiła argumenty wskazujące na nieskuteczność podejścia Piotra, 
patrzyłaby na niego spokojnymi, poważnymi oczami, ale on wiedziałby, że jest 
wściekła. I wstydziłby się, że dalej myśli o konferencjach prasowych i zaproszeniach 
na gale, których uczestnicy pragnęli usłyszeć o jego spotkaniu z alkonostem. Nawet 
jeśli nie mógł pomóc stworzeniu, ono wciąż mogło pomóc jemu.

Zarzucił kurtkę na plecy i zgasił światło w laboratorium. Gdy się odwró-
cił, wciąż czuł na sobie spojrzenie nieruchomych oczu.

***
Samotniczy tryb życia alkonostów przyczynił się do nadania im statusu istot 

legendarnych, lecz to postępująca industrializacja i niszczenie siedlisk uczyniły je ga-
tunkiem nie rzadkim, a zagrożonym. Wyjałowienie środkowoazjatyckich stepów po-
zbawiło zwierzęta terenów łownych. Ponadto, wraz ze wzrostem temperatur, alkonosty 
przeniosły się w północne regiony Europy. Brak przystosowania do nagłych, ostrych zim 
i nowego środowiska zdziesiątkował i tak zagrożoną populację tych stworzeń.

Czynione od połowy XX wieku próby rozmnażania alkonostów w hodowlach 
spełzły na niczym. Niestety, materiały zgromadzone przez radzieckich uczonych nie 
zachowały się

Nie zaobserwowano dymorfizmu płciowego
Nie wiemy

***
Porzucone bloki straszyły pustymi oknami i żelaznymi prętami wyrastają-

cymi z niedokończonej konstrukcji. Po obietnicy strzeżonego osiedla został płot 
z drucianej siatki, rozplątanej w kilku miejscach.

Rafał przeczołgał się pod płotem. Przez chwilę leżał na piachu, przy-
krywając ramieniem opuchniętą twarz. Musiał pozwolić obolałym mięśniom 
odpocząć, a tu raczej nikt nie będzie go ścigał. Tu wyliże rany.

Wiedział oczywiście, do kogo mógłby zadzwonić, ale duma mu nie po-
zwalała. Nie potrzebował litości idącej w parze z obrzydzeniem. Powinien był 
już dawno przywyknąć, że może liczyć tylko na siebie.
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Podniósł się z wysiłkiem. Miasto było obrośnięte niedokończonymi pro-
jektami deweloperów; w ten sposób zapewniało dach nad głową bezdomnym 
i uciekinierom, takim jak on. Rafał miał w głowie prywatną mapę opuszczonych 
osiedli. Wiedział, które opanowały gangi. Ten pustostan, choć obsmarowany 
graffiti i – najwyraźniej – kiedyś podpalony, był wciąż niczyj.

Atakujący od wejścia odór wydawał się jasną wskazówką, dlaczego nikt 
się tu nie osiedlił. Rafał przycisnął do twarzy rękaw bluzy. Śmierdziało mo-
czem i odchodami, pleśniejącymi śmieciami, rozkładającym się truchłem. Coś 
musiało tu zdechnąć. Oddychając przez usta, wszedł głębiej. Wszędzie walały 
się rozerwane worki z odpadami. Pod jedną ze ścian leżało coś na kształt kupy 
futra. Podłoga była usiana białymi kleksami łajna.

To zły pomysł, powiedział sobie, ale wszedł na piętro. Dławiący zapach 
zelżał. Czując na twarzy powiew wiatru wpadającego przez puste okna, Rafał 
przestąpił próg pokoju. Na jego środku, wśród śmieci, leżało coś, co koja-
rzyło się z zakrwawionymi ceramicznymi skorupami. Wielkie, żyłkowane 
misy o ostrych brzegach. Rafał podszedł bliżej. Choć fakturą przypominały 
porcelanę, skorupy były na pewno organiczne. Drżącą ręką wyjął smartfona 
i wycelował w nie obiektyw aparatu, wyrzucając sobie, że nawet teraz my- 
ślał o Piotrze.

Coś wpadło w niego z impetem, wytrącając mu komórkę z ręki. Rafał 
rzucił się, by przykryć sobą urządzenie. W jego plecach eksplodował ból. Pod 
palcami chłopak poczuł siatkę pęknięć przecinających ekran.

Kolejny cios rzucił Rafała na ścianę. Przed oczami chłopaka zatańczyły 
gwiazdy. Nim stracił przytomność, usłyszał tylko nieludzki wizg:

– Aiiie!
***

Podejrzewa się, że alkonosty są jedynymi żyjącymi przedstawicielami osob-
nej linii rozwojowej, wydzielonej prawdopodobnie w mezozoiku. Bez wątpienia 
są jajorodne; analiza zarodków z prywatnej kolekcji w Baku wskazuje na obec-
ność zęba jajowego u młodych, który zostaje starty lub zrzucony później. Choć 
badania sugerują, że istoty te są bliżej spokrewnione z ssakami niż z ptakami, 
to – mimo antropomorficznych pysków – nie mają nic wspólnego z naczelnymi. 
Zostawiają swoje młode Są samotnikami, nie tworzą rodzin struktur przypomi-
nających rodziny.

***
Piotr potarł skronie. Oderwał wzrok od laptopa, znów napotykając nie-

ruchome spojrzenie zwierzęcia. Alkonost podkulił nogi pod siebie, prezentując 
szpony długości ludzkiego przedramienia.
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Badania tkanek i genomu były ciekawe, ale nie przybliżały Piotra do od-
powiedzi, a czasu było coraz mniej. Być może problem polegał na tym, że Piotr 
wiedział, co powinien zrobić. Ale tego nie chciał.

Powinien był rozkroić ten słaby okaz i zbadać jego narządy rodne. 
Przestać kierować się doniesieniami sprzed stuleci i wypreparowanymi ludz-
kimi macicami, które szarlatani dawnych republik radzieckich próbowali 
sprzedawać jako narządy alkonostów. Powinien był sięgnąć po komórki ja-
jowe, niechybnie czekające w łonie zwierzęcia, i zmusić je do rozwoju; miał 
narzędzia, by zdobyć odpowiedzi. Ale nie potrafił tego zrobić. Nie potrafił 
tego jej zrobić.

Nie pamiętał już, kiedy zdecydował, że alkonost jest oną; kiedy zaczął 
o niej myśleć jak o osobie. Nieważne, ile razy sam w wywiadach opisywał, 
jak mylna jest antropomorfizacja tych stworzeń; kiedy patrzył w jej twarz – 
pysk – w jej oczy, nie potrafił pamiętać o tym, że patrzy na zwierzę. Sztuczna 
inseminacja i hodowla były czymś, co robiło się zwierzętom. Nie istotom 
o ludzkiej twarzy.

Uśmiechnął się cierpko. Zaczynał brzmieć jak własny brat. Jak ktoś, kto 
może sobie pozwolić na takie dylematy wobec wymierania gatunku.

Przypomniał sobie o wiadomościach z wczoraj. Przewinął SMS-y – Rafał 
wysłał mu serię kropek, każdą w osobnej wiadomości. Piotr zaklął pod nosem. 
Skasował wiadomości poza ostatnim MMS-em, czy też przypadkowym, roz-
mazanym ujęciem podłogi i okna, któremu towarzyszył wrzask. Piotr wywrócił 
oczami i odłożył komórkę, prawie nie czując winy. Nie odpowiadał za decyzje 
Rafała. Nie musiał mu pomagać.

Znów popatrzył na alkonosta. Stworzenie podniosło głowę. Jego oczy były 
przenikliwe, skupione. Coś je poruszyło.

Piotr raz jeszcze otworzył wiadomość od brata.
– Aiiie!
Alkonost zarysował szybę pazurami. Piotra przeszedł dreszcz, ale spróbo-

wał znowu.
– Aiiie!
Zwierzę uderzyło o szkło masywnym bokiem. Wyraźnie reagowało na 

okrzyk. Piotr odtworzył nagranie jeszcze kilka razy, patrząc w błyszczące oczy 
stworzenia. Teraz, gdy wsłuchiwał się w zgrzytliwy dźwięk i wiedział, na co 
zwrócić uwagę, rozpoznał w nim nawoływanie alkonosta.

Drżącą ręką wybrał numer Rafała. Odpowiedziało mu nagranie automa-
tycznej sekretarki.

– To jakaś kpina – mruknął ze złością.
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Ale to nie była kpina. Po odrzuceniu wszystkich możliwych scenariuszy 
musiał przyjąć, że jego brat znalazł dzikiego alkonosta. I był na tyle głupi, by 
podejść do drapieżnika.

***
Wraz z rozrostem miast, coraz więcej dzikich gatunków zwierząt traktowało 

je jako nowe siedlisko: lisy, kuny, oposy, sokoły. Dlaczego więc nie alkonosty? Nie 
doceniamy zdolności adaptacyjnych innych gatunków.

***
Gdy Rafał otworzył oczy, zobaczył nad sobą zakrwawiony dziób. Krzyknął 

i osłonił głowę rękami. Gdy ponownie odważył się spojrzeć, zwierzę siedziało 
przycupnięte kilka kroków dalej. Zza potężnego skrzydła wystawały łyse, wiel-
kookie pisklęta.

– Aiiie?
Rafał zmusił się, by usiąść. Kręciło mu się w głowie; głód i pragnienie 

osłabiły go, ale na samą myśl o jedzeniu jego żołądek zaciskał się boleśnie. 
Ostrożnie poruszył rękami i nogami. Beton wokół niego miał rdzawą barwę 
zaschniętej krwi. Z każdym oddechem Rafał czuł kłucie w piersi. Alkonost przy-
glądał się mu bursztynowymi oczami, nieruchomy jak posąg. Cóż, nie musiał 
się obawiać, że ofiara mu ucieknie.

Dostrzegł swoją komórkę. Powoli wyciągnął ku niej rękę.
– Spokojnie – wychrypiał, gdy zwierzę drgnęło. Jego głos przypominał 

zgrzyt metalu o szkło. – Nie chcę ci nic zrobić. Chcę tylko…
Co? Zadzwonić do brata? Jakby kiedykolwiek mógł na niego liczyć. Ale 

instynkt z dzieciństwa tkwił w nim jak zadra, niechybnie kierując jego myśli ku 
Piotrowi, ilekroć sytuacja przerosła Rafała. Piotr był starszy, mądrzejszy. Był obrońcą.

Póki nie uciekł.
Nie, nie winię cię przecież, mówił Rafał, gdy stał w drzwiach pokoju brata 

i patrzył, jak ten się pakuje. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo – przeko-
nywał siebie i jego, gdy jego własne serce pękało ze smutku i strachu. Piotrowi 
przyznano stypendium na prestiżowej uczelni; to była elegancka ucieczka, hono-
rowa, szansa jedna na milion. Takich szans się nie odrzucało. Piotr powinien był 
wynieść się z domu. Ale zostawił w nim młodszego o trzy lata nastolatka – więc 
Rafał także uciekł.

Wytrzymał pół roku. Po czym uciekł tak, jak potrafił: zabierając plecak 
z cennymi rzeczami i ukradzionymi rodzicielskimi oszczędnościami. Zamiast do 
szkoły, skierował się na dworzec PKS. Marzył, że za kilka godzin stanie na progu 
bratowego mieszkania, Piotr wpuści go do środka i pozwoli mu zamieszkać 
razem z nim.
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Jedno zgłoszenie kradzieży później Rafał musiał wywalić komórkę w krzaki 
i kulił się w czyjejś szopie działkowej, modląc się, by policja go nie znalazła.

Droga do mieszkania brata, pięćset kilometrów, zajęła mu kilka lat. Do 
tego czasu Piotr zdążył zostać najmłodszym doktorantem w historii wydziału. 
Rafał zdążył zrobić rzeczy, o które nigdy by się nie posądzał. Gdy się spotkali, 
nie mieli sobie nic do powiedzenia. Ale mieszkali w jednym mieście, ich drogi 
się czasem przecinały; jak wtedy, gdy Rafał pomagał kolektywowi ekoterro-
rystów wypuszczać na wolność laboratoryjne szczury. Poszedł na tamtą akcję 
z wyrachowania; wiedział, że Piotr nie będzie zeznawać przeciwko nim, gdy 
wśród włamywaczy rozpozna brata.

Mylił się. Stali się tak bardzo różni.
Rafał westchnął i natychmiast tego pożałował. Na jego szczęście, komórka 

została zmiażdżona w szponach alkonosta. Nie mógł do nikogo zadzwonić.
– Aaaaaaiiii. – Zwierzę przypomniało sobie o nim. Rafał odruchowo 

skulił się pod ścianą.
Lecz alkonost tylko coś przed nim upuścił. Coś krwawego. Szczurze tru-

chło. Rafał patrzył na alkonosta z niezrozumieniem. Zwierzę zarzuciło głową 
i popchnęło krwawy ochłap bliżej chłopaka. Kłapnęło pyskiem.

– Mam to… zjeść? – Rafał napotkał bursztynowe oczy alkonosta i za-
mrugał nerwowo.

Alkonost rozszarpał szczura i przysunął się do Rafała, ze strzępem mięsa 
zwisającym ze zrogowaciałej wargi. Coś mokrego i lepkiego dotknęło twarzy 
chłopaka. Rafał wzdrygnął się, wycierając smugę krwi.

– Nie chcesz mnie zabić? – zapytał z niedowierzaniem. Obrzydzenie 
walczyło w nim ze wściekłym głodem. Alkonost znów podrzucił strzęp mięsa, 
usiłując trafić nim do ust chłopaka.

Rafał przechylił się na bok i zwymiotował żółcią. Spróbował zmusić się do 
przełknięcia surowego mięsa. Kiedy torsje przestały nim wstrząsać, ułożył się na 
betonie, starając się znaleźć pozycję, w której nie będzie czuł bólu. Zanurzał się 
w płytki, gorączkowy sen, w którym czyjeś ręce zabierały go z pustostanu.

Pod wieczór alkonost przyniósł mu w dziobie wór ze śmieciami i nieru-
chomym wzrokiem patrzył, jak chłopak wyławia zeń resztki jedzenia.

***
Podania o pieśniach alkonostów sugerują, że odgłosy wydawane przez te 

zwierzęta są nie tylko koherentną pieśnią, ale i złożoną formą komunikacji. 
Mimo legend, nic nie wskazuje na to, by alkonosty były tak inteligentne, by 
wykształcić język. Ich nawoływania są przenikliwe, zwykle nieprzyjemne dla 
ludzkiego ucha.
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Alkonosty są niezwykle terytorialne; będą bronić terenów lęgowych. Dorosły 
alkonost, jeśli poczuje się zagrożony, jest w stanie zabić człowieka

***
Piotr zamknął plik i schował głowę w dłoniach. MMS-a od brata znał 

już na pamięć; za każdym razem, gdy go otwierał, łudził się, że nagranie bę-
dzie dłuższe. Że pokaże na końcu twarz Rafała z zawadiackim uśmiechem, 
ogłoszenie kolejnego zwycięstwa jego kolektywu. Ale był tylko wizg alkonosta 
i rozmazany widok z okna. Jak długo Piotr otwierał tę wiadomość, wydawało 
mu się, że Rafał wciąż żyje; ale chłodny, racjonalny głos w jego głowie mówił, 
że to nierealistyczna mrzonka. Piotr mimowolnie przesunął dłonią po barku, 
tam, gdzie szpony alkonosta zostawiły kiedyś głębokie blizny.

Dorosły alkonost, jeśli poczuje się zagrożony, jest w stanie zabić człowieka.
Może, gdyby Piotr zareagował, Rafała nie byłoby tam, gdzie się znalazł. 

Może jego brat nie byłby kryminalistą. Mimo wszystko zaskoczył Piotra, 
wybierając ekoterroryzm – głupie uderzanie na oślep, miotanie się w świe-
cie, który traktował ciała zwierząt jako substrat i produkt jednocześnie. 
W pokrętny sposób, Piotr był dumny z wrażliwości brata. Nawet jeśli się 
z nim nie zgadzał – i odczytywał jego działania jako osobisty atak. Zadrżał 
na myśl o tym, co Rafał by zrobił, gdyby wiedział, że laboratorium Piotra 
więzi alkonosta.

Nie więzi, poprawił się w myślach. Bada. Próbuje ratować gatunek – a to 
wymaga poświęceń.

Jako dzieci, on i Rafał odwiedzili kiedyś zoo. Rafał płakał przez całą drogę 
powrotną; gdy Piotr próbował go uspokoić, młodszy brat bił go i drapał. Nie 
umiał znieść apatii, jaką cechowały się zwierzęta w klatkach. Piotr go doskonale 
rozumiał; ale rozumiał też chęć ocalenia gatunków. Lecz nie potrafił wytłuma-
czyć tego Rafałowi.

A teraz Rafał nie żył. Piotr odruchowo wybrał numer policji, ale w ostat-
niej chwili skasował go. Rafał był poszukiwany, lista jego przestępstw – długa 
i barwna. Piotr nie chciał na niego ściągać uwagi. Jeśli Rafał jednak ocalał… Nie 
po to Piotr chciał ratować brata, by widzieć go za kratkami.

Na miękkich nogach wyszedł z instytutu. Przejechał przez zakorkowane 
centrum. Na każdym skrzyżowaniu zwalczał instynkt nakazujący mu zawrócić 
i zapomnieć o Rafale.

Wreszcie jednak dotarł na obrzeża miasta. Ostatnie kilka metrów prze-
szedł pieszo, nerwowo oglądając się na samochód, jakby okoliczni mieszkańcy 
tylko czekali, by przedziurawić opony i porysować karoserię.

– Czego chcesz? – zapytała Lila, gdy zatrzymał się przed skłotem. Wstała 
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znad grządki i skrzyżowała ramiona. Wyglądała na bardziej zmęczoną niż wtedy, 
gdy widział ją uciekającą korytarzami instytutu z klatką pod pachą.

– Chciałem porozmawiać z Rafałem.
– Rafał nie chce cię widzieć. Spierdalaj. – Zmrużyła oczy.
Piotr z radością spełniłby polecenie. Przyjechał tu; spróbował; nie dowie-

dział się niczego, mógł uspokoić sumienie i wrócić do pracy. Był jednak winien 
bratu trochę więcej wysiłku i uporu.

– Kiedy ostatni raz go widziałaś?
Mina dziewczyny zrzedła.
– Nie twój zasrany interes.
– Trzy dni temu, prawda?
Lila posłała mu wściekłe spojrzenie.
– Gdzie poszedł? – naciskał Piotr.
– Nie wiem, okej? – warknęła. – Nie spowiada mi się. A teraz zostaw 

nas w spokoju.
Tym razem Piotr posłuchał. W drodze powrotnej walczył z dławiącym 

przerażeniem.
***

Jeśli chodzi o zachowania, alkonosty najbardziej przypominają jastrzębie. Ich 
niesłychanie szybki czas reakcji i precyzja ataku rozwinęły się kosztem inteligencji; 
to impulsywny, agresywny gatunek, którego przedstawiciele konkurują nie tylko 
z dużymi drapieżnikami, ale nawet ze sobą nawzajem.

***
Usta Rafała wypełniał smak nadpsutego jedzenia. Na potylicy chłopak 

wyczuł bolesny strup. Alkonost dbał o niego, w przewrotny sposób – ale nawet 
przyzwyczajone do niewygody ciało Rafała protestowało przeciwko spaniu na 
gołym betonie i braku wody pitnej.

Siedział skulony pod ścianą. W drugim kącie pokoju alkonost szarpał 
mięso dla swoich piskląt; oba były wręcz niewysłowienie brzydkie, ich twarze 
pozbawione jeszcze tego niepokojącego podobieństwa do ludzkiej fizjonomii. 
Przypominały raczej oskubane sowy.

– Powinnyście stąd uciec – wychrypiał Rafał. Alkonosty obróciły głowy 
w jego stronę. 

– Miasto nie jest dla was dobre. Ludzie są groźni.
– Aiiie – zaśpiewał starszy alkonost.
– Znajdźcie sobie jakieś łowisko z dala od miasta.
– Eeeiii. – Starsze stworzenie szturchnęło pisklę dziobem. Pisklęta przy-

tuliły się doń, nadstawiając głowy do iskania.
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Rafał próbował zmusić się do myślenia. Nawet najprostsze czynności wy-
magały od niego siły, której nie miał. Gorączka ani na chwilę nie słabła.

– Eeeiii – powtórzył, naśladując tony alkonosta. Jedno z piskląt podskoczy-
ło do niego, oczekując głaskania. Rafał ostrożnie dotknął puchu na głowie stworze-
nia. Czuł na sobie złote spojrzenie starszego zwierzęcia. – Aiiie? – spróbował.

Alkonost odepchnął pisklaka, osłaniając sobą młode.
– Aiiie – powtórzył Rafał, patrząc jak stworzenie stroszy pióra i rozkłada 

skrzydła, gotując się do ataku. Z trudem przełknął ślinę. Był tak słaby, że gdyby 
zwierzę chciało go dobić, przyjąłby to z wdzięcznością.

Lecz stworzenie tylko wydało z siebie dźwięk łudząco podobny do ludz-
kiego płaczu.

Osłupiały Rafał patrzył, jak alkonost łka. Gdy zwierzę pochyliło głowę, po 
jego brzydkiej twarzy ciekły łzy. Wreszcie Rafał zrozumiał. Dwa pisklęta. Jeden 
rodzic. Porzucone gniazdo.

– Aiiie – powiedział cicho. – Aiiie to imię, prawda? Wołasz za kimś, kogo 
ci… odebrano?

Dreszcz, który go przeszedł, nie miał nic wspólnego z gorączką. Jeśli ktoś 
z tych okolic wiedział coś o pojmanym alkonoście, był to na pewno Piotr. Rafał 
oplótł kolana ramionami, próbując się ogrzać i rozpaczliwie myśląc, jak może 
skontaktować się z bratem.

***
Alkonosty nie są stworzone do życia w małych, ograniczonych przestrzeniach. 

W takich sytuacjach ich zdrowie ulega gwałtownej degradacji. Powinniśmy rozwa-
żyć etyczne aspekty

***
Na ekranie smartfona raz jeszcze przewijał się klip wysłany przez Rafała. 

Tym razem bez dźwięku. Piotr nie miał serca, by zmuszać alkonosta do słucha-
nia nawoływań jego gatunku. Istota siedziała na grzędzie z głową wtuloną mię-
dzy skrzydła. Była tak wychudzona, że mógł zobaczyć zarys kości pod piórami. 
Spodziewano się, że zostało jej co najwyżej kilka dni życia.

Piotr nie mógł zwalczyć poczucia, że zawiódł alkonosta. Zawiedli ją 
wszyscy; nie tak to miało wyglądać. Zamiast olśniewającego sukcesu było tylko 
zdychające stworzenie za taflą szkła. A on, Piotr, nie powinien patrzeć na jej 
cierpienie, tylko szukać brata.

***
Nauka, wbrew temu, co byśmy chcieli, nie jest obiektywna. Istnieje w kontek-

ście zeitgeistu epoki. Informacja bez interpretacji jest szumem – lecz interpretacja 
może nagiąć ją do służby ideologii. Należy zastanowić się, co kierowało naukowcami 
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opisującymi alkonosty – dlaczego tak skupili się na cechach, które pozwoliły im 
przedstawić ten gatunek jako mało inteligentny, agresywny, podrzędny.

***
Dzień i noc stopiły się w jednorodny, przeplatany majakami czas. Rany 

Rafała jątrzyły się; unikał dotykania gorącej, bolesnej opuchlizny. Alkonost 
musiał pomagać mu w rozrywaniu worków ze śmieciami. Lepkie od potu, 
nieposłuszne ręce nie mogły zrobić nawet tyle. Pisklęta przestały podchodzić 
bliżej i tylko wpatrywały się w niego. Rafałowi było trochę przykro, że muszą 
patrzeć, jak on umiera. I że zostały rozdzielone z Aiiie.

Alkonost popchnął w stronę Rafała rozdarty worek. Chłopak przy-
czołgał się na brzuchu, rozgarniając śmieci dłonią. Odrzucił na bok foliowe 
opakowanie po kanapce. Potrząsnął workiem. Na ziemię wypadło coś cięż-
kiego, twardego.

Rafał zapomniał o pragnieniu i zacisnął obie ręce na porysowanej obudo-
wie znalezionego telefonu.

***
Nasza ingerencja w przyrodę…

***
Telefon Piotra rozdzwonił się, gdy on, Krzysiek i Anja wychodzili z re-

stauracji. Nocne miasto było rozjarzone neonami i śliskie od deszczu. Przez 
kilka godzin Piotrowi udawało się utrzymywać świadomość porażki na krawędzi 
umysłu. Imię Rafała na wyświetlaczu wyrzuciło go z alternatywnego czasu z po-
wrotem w ten właściwy, gorzki.

– Muszę to odebrać. – Piotr uwolnił rękę z uścisku Anji. – Rafał?
Kaszel w słuchawce.
– Piotr, to ty? – Głos brata był ochrypły i słaby.
– Ja. Gdzie jesteś? Zaraz tam będę.
– Nie. Gdzie jest Aiiie? Alkonost.
– Co?
– Alkonost. Ktoś złapał alkonosta. Wiesz, kto to był?
Piotr zatrzymał się jak wryty.
To Rafał przerwał przedłużającą się ciszę.
– Kto? Czy to byłeś ty? Czy ty uwięziłeś Aiiie?
– Nie uwięziłem, ja… – Piotr zmienił temat. – Gdzie jesteś? Co się 

z tobą dzieje? Czy nic ci nie grozi?
– Chyba jestem bardzo chory – odparł cicho Rafał. – Nie chcę twojej 

pomocy. Tylko uwolnij Aiiie. Jej pisklaki tęsknią.
– Rafał!
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Odpowiedziało mu ciche stęknięcie i brzęk kończonego połączenia.
Miasto zdawało się wirować wokół Piotra. Biolog pozwolił, by Anja 

i Krzysiek zrównali się z nim krokiem; dał się zaprowadzić do taksówki i od-
wieźć do mieszkania. Jego brat wciąż żył – i potrzebował jego pomocy. Podobnie 
jak alkonost. Jak Aiiie. Stworzenie miało imię.

– Muszę znaleźć Rafała – odezwał się. – A potem… muszę… włamać się 
do instytutu. Ale najpierw muszę wam o czymś powiedzieć.

***
Tylko nam się wydaje, że poznaliśmy alkonosty jako gatunek.

***
Istniała też inna możliwość: namierzyć Rafała, pojechać tam, schwycić 

pisklęta Aiiie i drugiego dorosłego alkonosta. Piotr był już autorem jedne-
go przełomu w zoologii; teraz druga taka okazja sama pchała mu się w ręce. 
Pisklęta od początku wychowane w niewoli stanowiły niepowtarzalną szansę 
odnowienia gatunku. Wystarczyło tylko zapomnieć o ich niepokojąco ludzkich 
twarzach, o błysku zrozumienia w złotych oczach, o krzyku, w którym Piotr 
potrafił już dosłyszeć tęsknotę.

Odrzucił ten pomysł z obrzydzeniem.
Nie tracili czasu; każda minuta przybliżała do śmierci zarówno Rafała, jak 

i Aiiie. Krzysiek pobladł ze strachu na myśl o tym, co jego przełożeni mogą pomy-
śleć o przekraczaniu uprawnień, ale wydobył z systemu lokalizację Rafała. Potem 
schwycił spoconą dłoń Piotra i razem weszli do opustoszałego instytutu.

Samochód Anji był zaparkowany przy tylnych drzwiach. Gdy Piotr 
i Krzysiek podwieźli doń alkonosta – otumanionego lekami i ledwo mieszczącego 
się na metalowym wózku – Anja już czekała. I ona, i Krzysiek byli trupio bladzi. 
Piotr miał cichą nadzieję, że chociaż po nim nie było widać strachu.

Ułożyli stworzenie na tylnym siedzeniu. Piotr położył głowę istoty na 
swoich kolanach. Jęknęła tylko w wyrazie protestu i okryło się skrzydłami, jak 
przerażone pisklę.

– Przepraszam – szepnął, gładząc jedwabiste lotki. Aiiie tylko wywróciła 
zamglonymioczami.

Samochód ruszył. Anja prowadziła, zaciskając wargi. Krzysiek i ona byli 
zgodni: trzymanie alkonosta w ciasnym pomieszczeniu w instytucie było bestial-
stwem. Piotr okłamał ich, mówiąc, że nie miał z projektem nic wspólnego. Nie 
wiedział, czy kiedykolwiek mu to wybaczą. Ale nie żałował swojej decyzji. Wreszcie 
zrobił coś dobrego; podjął decyzję, która nie zalegała ołowiem na jego sercu.

Mknęli przez nocne miasto. Piotr modlił się w duchu, by Rafałowi nic się 
nie stało. By alkonost, którego znalazł, nie zaatakował go znów.
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Zatrzymali się przed bramą. Krzysiek wyskoczył i przeciął kłódkę. Serce 
Piotra podskoczyło do gardła. Całe życie pilnował przepisów, przekonany, że to 
jest najwłaściwsze, co może zrobić. A jeśli jednak nie?

Nim Anja zaparkowała, Piotr już biegł do opuszczonego budynku.
– Rafał! – krzyknął. – Aiiie tu jest!
Z góry rozległ się pełen bólu pisk i łopot ogromnych skrzydeł.
Piotr wycofał się przed budynek, gdzie Anja i Krzysztof wynieśli owinię-

tego w koc.
alkonosta z samochodu. Aiiie bezładnie próbowała wstać. Jej ogromne 

szpony znajdowały się centymetry od ukochanych Piotra.
Na tle nieba zamajaczyła czarna sylwetka alkonosta.
– Aiiie! – wrzasnęło stworzenie, pikując w dół, wprost na Piotra.
Nie stworzenie. Osoba. Piotr skulił się. W ostatniej chwili alkonost wymi-

nął go, zostawiając za sobą tylko muśnięcie zimnego wiatru. Zakołował i wbił 
się pazurami w ziemię tuż koło Aiiie, wydając dźwięk podobny do szlochu.

– Nic jej nie jest… Musieliśmy ją trochę uspokoić… inaczej nie mogli-
byśmy… – bełkotał

Piotr. Jakby partner Aiiie mógł go posłuchać.
Z piętra domu rozległ się bolesny jęk. Piotr podniósł głowę. W oknie 

pustostanu zobaczył lśniącą od potu twarz Rafała. Chłopak przewiesił się przez 
niedokończoną framugę, wwiercając w brata gorączkowe spojrzenie.

Piotr wbiegł na piętro budynku i rzucił się ku bratu. Zacisnął oczy, czując 
pod powiekami pieczenie łez.

– Zostaw – mruknął Rafał, nim Piotr zaczął badać jego rany. – Zostaw 
je, dobrze?

Świetnie radzą sobie bez nas.
A ja bez ciebie sobie nie poradzę, mówiły jego oczy.
Aiiie wyplątała się z koca i wzbiła się pod niebo. Na tle pomarańczowej łuny 

jej majestatyczny kształt odznaczał się czernią. Piotr otoczył Rafała ramieniem. 
W jego uszach rozbrzmiewał nigdy niesłyszany śpiew alkonostów: nie pojedyncze 
chrapliwe okrzyki, ale melancholijna pieśń dla płonących neonów miasta.





Sebastian Luc-Lepianka – zadebiutował opowiadaniem Kawka w zbiorze 
Ostatni Dzień Pary II i od tamtej pory próbuje swoich sił to tu, to tam i zapycha 
tekstami szufladę. Lubi pisać i ćmić fajkę w ciekawych miejscach, zwiedzać 
ruiny i rozbawiać swoją tchórzofretkę.
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JaSne, czemu nie

Palacz wszedł na osiedle i wiedział, że ktoś będzie miał bardzo zły dzień.
Miejscowy zdziczały hipster ciągnął wielkiego psa na spacer, nic nie robiąc 

sobie z zakazu wyprowadzania zwierząt. Obaj rzucali mu spojrzenie spod ku-
dłatych łbów. Parking publiczny był zawalony stosem niewywiezionych śmieci, 
wśród których królowały wrony, chodzące dostojnym krokiem.

Uroczo.
Póki co, otoczenie pasowało mu do wyobrażenia o osobie, którą śledził 

przez ostatnie kilka tygodni. Poprawił dopasowany, szary garnitur, upodobnia-
jący go do pierzastych władców śmietniska. Pozwolił sobie zapalić, ignorując 
obrzydzenie na twarzy chudego okularnika.

Zaciągnął się z zadowoleniem i w końcu rozejrzał po adresach rozrzuco-
nych bez ładu i składu. Kilka rzędów klatek, budynków starej daty powtykanych 
po kątach i gromadka bliźniaków doklejonych do reszty jak niechciane rodzeń-
stwo. Pod domami parkowały zarówno porzucone wraki, jak i nowoczesne fury. 
Miszmasz, jakich widział na Wawrze dużo. Tanie mieszkania dla każdego.

Klatka, której poszukiwał, nie wyróżniała się specjalnie. Kilka smutnych 
kwiatków w doniczkach, rowery zaparkowane za szklanymi drzwiami i więcej 
ptaków na krawędziach balkonów. Zerknął na skrzynkę pocztową, w otwory 
powtykano ulotki i koperty. Połowa adresów się nie zgadzała.

Zadzwonił pod numer z parteru. Przygasił ogień, ubrudził kciuk popiołem, 
a reszta powędrowała do lokalnej sterty niedopałków zebranych w doniczkach.

– Halo? – ziewnęło z głośniczka męskim głosem.
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– Witam uprzejmie! – Palacz zaświergotał, zmieniając akcent. Wysunął 
teczkę pod pachą tak, by wystawało parę kolorowych ulotek, które przygotował 
sobie wcześniej. – Mógłbym zabrać chwilę?

– O co chodzi?
– Zauważa pan, że ludzie mają coraz mniej czasu na wszystko? Czy nie 

jest to znak, że czas nam się rzeczywiście kończy? Zechciałby pan porozmawiać 
o apokalipsie…

– O nie! Nie mam cza…
– Jest pan uprzedzony? – zaatakował pytaniem i uśmiechnął się aniel-

sko. Powstrzymywał się od puszczenia oczka do okna, przez które zapewne jest 
obserwowany.

Głośnik milczał sekundę.
– Nie to, że tak jakoś. Sami tu tolerancyjni ludzie i eee, ale ja nie jestem 

zainteresowany.
– Nic nie szkodzi! Może mnie pan wpuścić? Zimna jesień.
– Ale naprawdę, niech pan…
– Wpuści mnie pan, to dam spokój i pójdę przeszkadzać sąsiadom.
Głośnik milczał sekundę.
– Cóż, pan tylko swoją pracę wykonuje. – Głos wydawał się z siebie 

zadowolony i zabrzęczały drzwi.
– Z Bogiem! – podziękował Palacz i wszedł na obskurną klatkę. Nic 

ciekawego, jak to na osiedlach. Minął drzwi, pod które dzwonił, czując na sobie 
ciekawskie spojrzenie cyklopa. Prawdziwy cel mieszkał na górze i już w poło-
wie schodów dało się czuć zapach przypalanego ciasta i sera. Nim stanął przed 
drzwiami, przetasował ulotki. Teraz wystawały jednolicie zielone, z widocznym 
logiem osiedlowego komitetu.

Zadzwonił.
– Chwileczkę!
Palacz od niechcenia przesunął kciukiem po wizjerze, zostawiając na szkle 

niewyraźną smugę popiołów. Poprawił krawat i odetchnął, aby uspokoić się 
przed spotkaniem z nieznanym.

– Kto tam? – odezwał się ostrożny męski głos, przygotowany na szer-
mierkę słowną z domokrążcą.

– Ja z rady osiedla. Um, nie podał pan potrzebnych danych dla ciepło-
mierzy w lokalach. Niedługo ruszamy z projektem i chcielibyśmy obejrzeć pana 
mieszkanie pod kątem instalacji.

Szczęk. Rozchylone na łańcuchu drzwi uwolniły opary. Powiało sa-
lami. Wychudzona twarz o niedbałym zaroście pojawiła się na moment. 
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Wystarczający, by zobaczyła poważną osobę w służbowym stroju.
– Cholera… proszę. Przepraszam za bałagan, myślałem, że tego, 

zadzwonicie.
– Wszystko było dyskutowane drogą elektroniczną – odpowiedział 

z naganą Palacz, wchodząc do małego mieszkania, które stawało się wręcz klau-
strofobiczne przy stertach śmieci i rozrzuconych ubrań. Zawiesił marynarkę na 
nieużywanych wieszakach.

– No tak, tak, czytałem…
Nie czytał. Ignorował też maile i prywatne wiadomości na osiedlowym 

forum. Palacz uśmiechnął się na znak, że nic się nie stało, w końcu zaopiekował 
się korespondencją gospodarza.

– Może niech pan dopilnuje obiadu? – zasugerował.
– Kolacji. Uch, jasne! – Brudny mężczyzna odwrócił się i poszedł do 

kuchni, by otworzyć buchający parą piekarnik.
Palacz zerknął na stół obok, gdzie piętrzyły się poobgryzane brzegi i sterty 

okruchów. Wyglądały na dzisiejsze.
Ile on żre – pomyślał, kiedy wyciągnął spod kamizelki pistolet z tłumikiem 

i strzelił gospodarzowi w tył głowy.
***

Zabójca odgarnął puste pudełka z kanapy i padł na nią ciężko. Przetarł 
udręczoną twarz i wyciągnął świeżego papierosa. Nie bacząc na dym w mieszka-
niu, odpalił go od dogasających płomieni na dywanie. Więcej smogu i tak nie 
narobi, dopiero co przygasił pożar po pocisku zapalającym.

Właściciel nie miał nic przeciwko. Stał obok i podziwiał ślady po 
rykoszetach.

– Ale jazda! – ekscytował się, szturchając pocisk wiercący. Jeszcze wibro-
wał i wgryzał się w ścianę, piszcząc wysokim tonem. Po zużyciu normalnych 
kul, Palacz przeszedł na specjalne magazynki. Nie pomogły wiele.

– Jesteś jakiś specjalny agent-zabójca! Normalnie Man In Black!
– A ty jesteś niezniszczalny – westchnął pechowy asasyn. Przed nim stał 

talerz z przypaloną pizzą, która odsiedziała całą kanonadę pod temperaturą. 
Świeżą dopiero co wstawił.

– No tak jakoś wyszło, bracie. Czyli jak, jest więcej takich, jak ja? Kasujesz 
nas z jakiejś zemsty czy co?

– Kasujemy. Cała agencja. Wykrywamy rozbudzone supermoce i elimi-
nujemy was, nim zaczniecie niszczyć świat.

Rezygnacja wylewała się z Palacza. Smętnie spojrzał na kwiat szronu na 
oknie od odbitej kriokuli. Z toalety dobiegał bulgot pocisku gazowego. Sam go 
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wrzucił do muszli, kiedy cholerna trucizna zaczęła prychać dookoła.
Gospodarz usiadł obok zabójcy z całkowitą powagą. Ręce krępowały mu 

futurystyczne kajdanki i miałby też knebel, gdyby nie chorobliwa obojętność 
wobec całej sytuacji. To najspokojniejsza ofiara, jaką zabójca spotkał. Nigdy 
wcześniej nie ostrzelał człowieka tylko po to, by ten przeprosił za przypaloną 
kolację i jak gdyby nigdy nic wrócił do jej wyjmowania.

W tym punkcie Palacz poddał się nastrojowi i postanowił, że mogą wstawić 
jeszcze jedną. Naruszał tym masę protokołów, a jedyne, co mógłby powiedzieć sze-
fowi, to fakt, że sytuacja była tak absurdalna, iż nie mógł powstrzymać ciekawości.

– Normalka. Raz zapytałem kumpli, tak dla beki, jakie mają pomysły na 
użycie niezniszczalności. Pierwsze, co powiedzieli, to że zrobiliby łotra seryjnego 
samobójcę. Doktor Terror albo Kapitan Alla…

Palacz skrzywił się z obrzydzeniem. Niestety, jego wzrok też nie zabijał.
– Ej, spokojnie! Nic nie wiedzą, ich nie musisz kropić. Po takich dekla-

racjach jakoś głupio się im zwierzać, wiesz.
Agent pokiwał poważnie głową i sięgnął do zegarka na ramieniu, który 

smyczą magnetyczną kotwiczył go do kajdanek ofiary. Dotykowy ekran wy-
świetlił serię parametrów. Ustawił budzik na czas podgrzewania pizzy. Jeniec 
uśmiechnął się szerzej i wyciągnął do niego spętane dłonie.

– A tak w ogóle to Marcin jestem.
– Wiem. Palacz. Znaczy, to ja – odpowiedział krótko, nie ruszając ręka-

mi, za to wypuszczając gryzący dym do rozmówcy. – Taki kod.
– Wypas, to już normalnie Archiwum X. Ja jeszcze nie mam kodu, ksy-

wy, no nazwy. Ale słowo, niegroźny jestem. Nie mam żadnej innej mocy!
– Ta jest i tak dość uciążliwa – prychnął. Miał też cichą nadzieję, że 

to rzeczywiście wszystko, co chłopak potrafi. Gdybym jeszcze przegapił jakąś 
sekretną broń tego gościa, to byłaby kompletna klapa – pomyślał gorzko. Ale fakt 
faktem, z jego obserwacji wynikało, że najgroźniejsze, co Marcin może, to burz-
liwe dyskusje w internecie. – No i masz apetyt.

– Mówiłem, przepraszam za chlew. Ostatnio próbowałem śmierci gło-
dowej i stwierdziłem, że to bez sensu. Brzuch tylko ciągle hałasuje. Alkoholowa 
też nie daje rady, w ogóle mogę pić wódkę jak wodę i zero zabawy.

– Zaraz… że hę? – Palacz oderwał wzrok od wyświetlacza. Marcin szcze-
rzył się niezbyt mądrze.

– No, testuję swój limit. Próbowałem raz zatrzymać pociąg. W pewien 
sposób się udało.

Marcin odetchnął i rozpędził się prosto na kolej miejską do Legionowa. 
Nie wymierzył najlepiej, ręce mu się ześliznęły i rozpędzona zielona masa cisnęła 
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nim do przodu. Przez chwilę rejestrował jedynie klekot własnych kości o tory. 
Kiedy uniósł głowę, lokomotywa doganiała go ze skrzypieniem hamulców. Ze 
swojej pozycji widział już ponurą twarz maszynisty, notującego kolejne zwłoki 
na trasie. Marcin poruszył się i otrzepał, stwierdzając, że siły może i nie ma, ale 
też żadnych uszkodzeń nie odniósł. Za to okazało się, że dużo łatwiej go zranić 
psychicznie. Pasażerowie wychylali się z okien i złorzeczyli na denata, który 
śmiał im powodować opóźnienie. Marcin zarumienił się i uciekł czym prędzej 
w krzaki, aby zniknąć z widoku i zasięgu wyzwisk.

– Hm. – Palacz strzepał popiół. – Ciekawe hobby. Czemu jeszcze nie 
robisz za Supermana w sąsiedztwie, mógłbyś już ganiać i, nie wiem, wymierzać 
sprawiedliwość za psy walące nielegalnie na trawę?

– Halo, żadnej innej mocy? Jak dotąd nie udało mi się nic odkryć. Trening 
fizyczny też tak sobie… Może gdybym wiedział, że dostanę moc, to wcześniej bym 
się bardziej przykładał. – Marcin opuścił ramiona i westchnął. – Poza tym robienie 
stroju… kupa zachodu. Nie wiem nawet, gdzie zacząć. To nie byle cosplay.

– Ej, moja siostrzenica robi cosplay. Do tego naprawdę trzeba się przyło-
żyć, ty leniwa buło – prychnął Palacz. – Na konwentach mają dobre warsztaty 
dla początkujących.

 – Bardziej by mi się przydały dla bohaterów. No wiesz, na przykład mó-
wiące, jak łatwo sprawdzać latanie.

Wspinaczka po górach była męcząca, nawet bardziej niż jazda zatłoczonym 
autobusem pełnym dzieciaków zmierzających na wakacje. Marcin odkrył też wtedy, 
że nie straszne mu wyczerpanie (chociaż było nieprzyjemne) ani zaduszenie. Stanął 
na kamiennej skarpie i spojrzał na las w dole, osuwając się w dół z błogim uśmie-
chem i przyjmując aerodynamiczną pozę. Kiedy w połowie lotu wciąż nie czuł żadnej 
kontroli nad upadkiem, próbował machać rękami. Po upadku nie było tak wesoło. 
Wstał, otrzepał się i zgubił, przez co musiał wzywać bardzo zdziwiony GOPR.

– Niech zgadnę… odkryłeś moce przez próbę samobójczą?
– Nie, gdzie tam! Założyłem się, że przepłynę kawał Wisły.
Palacz naprawdę żałował, że jednak nie miał laserów w oczach.
– Trochę mnie wir zaskoczył. Obijałem się o dno i po chwili po prostu 

przestałem się martwić oddychaniem. Wylazłem na prawym brzegu i dali mi 
się ogrzać przy ognisku. Co prawda nagrali i naśmiewali się. Filmik jest w sieci, 
robią ze mnie przykład, że nie należy w rzece pływać. Fakt, łatwiej iść po dnie, 
trochę jak w tym starym filmie Highlander.

Palacz widział już wideo z plaży, namierzył je dzięki oprogramowaniu agen-
cji. Zakładał jednak, że powód do nieudolnej kąpieli był chociaż bardziej drama-
tyczny. Ale chłopak przynajmniej zna klasykę – pomyślał z odrobiną sympatii.
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Wymienili spojrzenia.
– Dekapitacja też nie działa – zapewnił go Marcin.
– Powinieneś nazwać się Kapitan Nagroda Darwina – parsknął zabójca, 

wydmuchując dym. – Czy może próbujesz się po prostu wykończyć? – zapytał 
go w końcu, choć był ostatnią osobą, jaka powinna pytać o takie rzeczy.

– Czemu jeszcze rozmawiamy? – Gospodarz odpowiedział pytaniem na 
pytanie. Popatrzył na niego nieco przytomniej. – Ja wiem, że jako agent pewnie 
masz policję w kieszeni, ale pozostawienie mnie żywego albo trzymanie w celi 
to ryzyko… Ach, kurna. – Skrzywił się i potrząsnął rękami w kajdankach. – 
Zabetonujesz mnie, prawda?

– Domyślny jesteś. Rzeczywiście masz łeb do wykańczania samego siebie. 
A tu odpowiedź na pierwsze pytanie. – Uniósł nadgarstek, na którym wibrował 
alarm. Palacz dźwignął się i podszedł do pieca, uśmiechając na widok skwierczą-
cego przyjemnie sera. Już od samego zapachu nabrał apetytu i miał gdzieś, co 
powiedzą w bazie, kiedy wróci, śmierdząc jak po dniu spędzonym w pizzerii.

– Opracowałem różne scenariusze – przyznał Marcin. Jak przystało na 
gospodarza, zrobił więcej miejsca na stole i niezgrabnie dostarczył względnie 
czysty talerz w spętanych rękach. – Można mnie łatwo unieruchomić, zmienić 
w ozdobę ogrodową czy innego Hana Solo. Kolejny punkt, dla którego boję się 
bawić w bohaterstwo. Każdy przeciętny superłotr to odgadnie i koniec.

– Na pocieszenie, skoro kasujemy wszystkich, to masz z głowy też poten-
cjalnych superłotrów. O to nam głównie chodzi.

– Wy nimi nie jesteście? Nie rządzi wami łysy kolo z sympatią do zielo-
nych kamieni i maniakalnym śmiechem?

– Nie… Jesteśmy czymś w rodzaju cenzury. Świat jest i tak wystarczająco 
pieprznięty bez takich, jak wy. Bliżej nam do tych dobrych.

Gorący krążek chlapnął na talerzu.
– Dosłownie mordujesz ludzi, bo komuś się nie podobają, moce czy nie 

moce, bez znaczenia. – Marcin podsunął nóż.
– Nie twierdzę, że jesteśmy przy tym specjalnie moralni. – Palacz mocno 

wbił go w ciasto, akcentując ostatnie słowo.
– Wciąż… Wsuwasz przypadkowych ludzi, bo jakiś kolo ci każe.
– Lepiej bądź miły, póki jestem głodny i cierpliwy.
Zakręcił papierosem, naśladując obroty betoniarki.
Marcin zrobił kwaśną minę, jakby przez chwilę boleśnie docierała do 

niego jego sytuacja. I z powodu kawałków popiołu, jakie spadły na dodatki.
– Częstuj się. A wiecie w ogóle, skąd cała ta moc bierze się w ludziach? 

Jakoś nas wykrywacie w końcu. Radiacje, fale, kosmici promieniem strzelają?
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– Jest taka sobie teoria. – Palacz wciągnął dym i puścił kilka kółek, 
zbierając myśli. Wziął trójkątny kawałek do ręki. – Ludzka świadomość 
zbiorowa ewoluowała do tego stopnia, że obdarza mocami. Jako rasa zmie-
niamy się w umysł roju. Nawet rozgryźli, jak odczytywać komunikatory na 
poziomie zbiorowym.

– Co… kur… powaga?! Bracie… odkrycie tego musiało być niezłą jazdą. 
Chciałbym zobaczyć minę doktora, który to odkrywa.

Palacz spojrzał na sufit z zamyślonym wyrazem twarzy i zaczął opowiadać.
***

Trójka naukowców wpatrywała się w komputery tak zaawansowane, że 
ocierały się o samoświadomość. Ekrany falowały danymi, głośniki brzęczały 
nagranym i interpretowanym dźwiękiem.

– Jeszcze chwila. – Uroczyście obwieścił Profesor Ź. – Dowód na spraw-
czość zbiorowej świadomości ludzkiej, kreację nowej drogi ewolucyjnej z powo-
du woli mas!

– Co za czas… – zachwycał się doktor Eryk Magnezjusz. Z wypiekami 
na twarzy tańczył palcami po klawiaturze. Trzeci zagdakał coś i poprawił lśniące 
okulary. McOy był Szkotem i mówił z takim akcentem, że reszta uznawała 
za stosowne porozumiewać się z nim jedynie na piśmie. Dzierżył szampana. 
Ź przygotował kieliszki. Eryk drżał. Zaczął komentować proces, który odbywał 
się przed ich oczami.

– Już! Wprowadziłem algorytm interpretacji, poddźwięki zbiorowości są 
zapisywane. Porównania fal energetycznych z przebudzenia bohaterów poten-
cjalnych są nałożone, wszystkie wyniki zbliżone. Zadałem pytanie. Odpowiedzi 
doświadczymy w treści dopasowanej do naszego postrzegania rzeczywistości. 
Dowiemy się, po co powołuje do życia Obdarzonych i czemu właśnie teraz! 
Będziemy mogli przewidywać ich zaistnienie, nim użyją swoich talentów. Damy 
im kontrolę i pchniemy ewolucję ludzkości do przodu.

Komputer oznajmił gotowość i zaczęło się. Wszyscy trzej pochylili się 
i wsłuchali w Dźwięk, który objawił się tak samo nagle, jak zniknął.

Ź odchrząknął niezręcznie.
– Coś nie tak… Nie tylko ja mam takie wrażenie, nie? – zwątpił 

Magnezjusz. McOy pokiwał energicznie brodą. Ź przygryzł wargę i wrzucił 
dalsze warstwy sygnału do interpretacji, a potem przemielił to przez kolejne 
inteligentne programy.

Odpowiedź na to, czemu zbiorowa podświadomość tworzy Obdarzonych 
akurat w tym momencie historii niezmiennie brzmiała: „Eee, jasne, czemu nie”.

***
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Marcin siedział chwilę w ciszy, przerywanej jedynie mlaskaniem Palacza 
i pikaniem elektroniki w kajdankach.

– Nie rozumiem. Że niby co ten przekaz?
– Że na świecie dzieją się takie rzeczy z perspektywy ludzkiej nadświa-

domości, że jest jej już wszystko jedno, czy da nam moce, czy nie. Równie 
dobrze może je generować, abyśmy się wszyscy szybciej wykończyli. Mi oso-
biście się wydaje, że doprowadziliśmy ją do takiego stanu, że rozdaje moce na 
lewo i prawo, by popatrzeć, co się z nimi stanie. Może nas nagrywa i wrzuca 
na jakiś kosmiczny YouTube, a gdzieś tam zbiorowość Andromedan zabawia 
znudzonych gości na imprezie naszymi wpadkami.

– Starczyłoby tego na całą nockę – zgodził się Marcin. Wydawało się, że 
powietrze z niego uszło. Wyglądał, jakby najbardziej interesujące rzeczy działy 
się na podłodze, gdzieś między okruchami, pustymi butelkami a plamami czerni 
po wybuchu pocisku. Zabójca podsunął mu odkrojony plaster pizzy, by łatwiej 
go przytrzymał. Szkoda brudzić kajdanek.

– Którym byłeś? – odezwał się w końcu, trzymając ciasto bez entuzja-
zmu. – Wiem, że imiona wybrałeś z komiksów, ale byłeś tam, prawda? Badałeś 
to zjawisko. To którym doktorkiem byłeś?

– Czy to ważne? – odparował Palacz i umilkli obaj na chwilę. Z westchnie-
niem pomyślał, czy aby nie wezwać już ekipy kryzysowej. Sprzątacze, chłopcy do 
zadań nietypowych i dobrzy kumple. Mógłby im zostawić parę kawałków.

Noga chodziła mu w miejscu.
– Ale tak, to ssało. – Przerwał niezręczny moment i podniósł się, aby krą-

żyć dookoła stolika. – Lata badań, poniżeń i dryfowania na marginesie nauki, 
mamy potwierdzenie, a wniosek? Gówniany. W mediach zrobili z nas kolejnych 
„amerykańskich naukowców” i pośmiewisko. A znam paru gości z tą etykietą 
i ich prace też są, kurwa, ważne!

– I co, innej opcji już nie macie?
– Tak. Niestety wyższe instancje uznały, że nie ma chwilowo alternatyw. 

Zresztą, pokażę ci.
Palacz dokończył swoją porcję i poszedł do komputera Marcina w ciem-

nym kącie, po drodze zapalając nowego papierosa.
– Nie możemy przebudzenia mocy namierzyć, nim to się stanie, a cza-

sem czeka się tygodniami, aż urządzenia złapią jakiś ślad, choćby mrugnięcie 
na skanerze. Zwykle dzieje się to wtedy, kiedy delikwent aktywnie ich używa. 
W twoim wypadku jest to każdy moment, w którym próbujesz się uszkodzić. 
Nie pokazuje nam dokładnie, kto jaką mocą dysponuje, ale i tak mamy niezłe 
przygotowanie. Wiesz czemu? Bo idioci się tym chwalą.
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Przysunął sobie krzesło, ujął klawiaturę i kiwnięciem głowy zaprosił Marcina, 
by podszedł. Po kilku szybkich ruchach ekran zalały okna blogów, prywatnych 
filmików z różnych kont, wpisów z for internetowych w wielu językach.

– Wszyscy oni mieli moce? To wygląda jak… yym…
– Jak losowe wpisy w sieci? Sfrustrowanych, niestabilnych osób? No ra-

czej. Nie brakuje ludzi, którzy twierdzą, że są chodzącymi za dnia prawdziwymi 
wampirami albo wcieleniem archanioła. Na YouTube znajdziesz instrukcje, jak 
siłą woli zamrażać wodę. Większość nie bierze tego na poważnie i nikt zdrowy 
nie powinien, ale prawdziwi obdarzeni giną w tym błocie. Śledząc aktywację 
mocy, prawie zawsze jeden z tych ludzi albo opisywał swoje przeżycia w sieci, 
albo chełpił się w prywatnych rozmowach. Wystarczyło prześledzić obszar od 
aktywacji, po nitce do kłębka.

– Nie cackacie się z naruszaniem prywatności – westchnął Marcin, 
przerzucając wzrokiem po wpisach. Te, które był w stanie odczytać sprawiały, 
że włos na karku się jeżył. Zamrugał, widząc filmik przestrzegający przed 
kąpielą w rzece ze sobą samym w roli głównej. Palacz nie skomentował, tylko 
mówił dalej:

– Na początku było delikatnie. Prośby, sugestie, ciche obserwacje. Ale 
po pierwszej poważnej masakrze podjęto kroki. – Potarł brwi, blednąc na 
samo wspomnienie.

– Jasna cholera… Co, nikt nic, żadnych świadków?
Mężczyzna skrzyżował ramiona na piersi, rzucając mu puste spojrzenie.
– Jak dotąd, wszystkie przypadki były z marginesu medialnej uwagi. 

Znaczy, nawet jakby puścić dowody po sieci, to staną się tylko ciekawostką dla 
zapaleńców i paliwem dla teorii spiskowych. – Wzruszył ramionami. – Wiesz, 
o czym mówię. Dzisiaj nikt tego nie zauważy. Jakby, nie wiem, kosmita wylą-
dował, też by go olano, póki nie stanąłby na jakiejś manifestacji.

Marcin przypomniał sobie ludzi z pociągu i z rezygnacją zmienił temat.
– I wy tak na całym świecie, po prostu kasujecie?
– Prawie. Z powodu Wielkiego Firewalla nie mamy dostępu do Chin 

i okolic, ale oni muszą mieć własną jednostkę do tych spraw.
– Dooobra… – Marcin udawał, że rozumie. – Ale poczekaj. Skoro mó-

wisz, że ludzie i tak ignorują wybuchy mocy, to po co cała wasza „Agencja”? Nie 
rób takiej miny. Jakbyś powiedział, jak się nazywacie, byłoby prościej.

– Tajemnica zawodowa. Nawet w myślach muszę unikać nazw i imion, 
na wypadek spotkania telepatów.

– Oczywiście. Telepaci. Pewnie, rozumiem czemu rządy się ich boją. 
A reszta? Każdy chce podbić świat.
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– Pół biedy, gdyby sami tego chcieli. Świat by odpowiedział. 
Wspomniałem o kosmitach i manifestacjach, nie? – Palacz odchylił się na krześle 
i przymknął oczy. Ostrożnie dobierał słowa, ale nie mógł się pozbyć jadu. – 
Dzisiaj nawet pierdniesz w złym miejscu, to uważają, że obierasz jakąś stronę. 
Wyobraź sobie, że dostajesz jakąś moc zdolną zmienić świat i ktoś uzna, że zrobi 
się z niej polityczne narzędzie. Albo gorzej. Dostaje ją fanatyk. I tacy są po każdej 
stronie, każdej. Idioci robiący złą passę sprawie, którą niby wspierają, tylko dla-
tego, że nie czują żadnych barier. – Palacz otworzył oczy. – Pozwól im zatrzymać 
moc i patrz, jak świat płonie. W tej perspektywie my jesteśmy strażakami.

Słowa zabójcy wyciekały powoli. Marcin jednak czuł, że to nie wszystko. 
Próbował zebrać jakieś argumenty, ale mógł tylko pytać. I zastanawiać się nad sobą.

– Ale dlaczego? Zawsze moc trafia na jednostki niestabilne? – Nie udało 
mu się ukryć wahania w głosie.

– Jak dotąd… Patrz po sobie. – Palacz nie wydawał się zauważyć, jak 
Marcin drgnął. – Rzucasz się z klifu. Pod pociąg. Zero wahania. Może to z natury 
twojej mocy. Nie wiem. Jest szansa, że cała cholerna nadświadomość zdejmuje te 
bariery, zaburza instynkty. Mózgi Obdarzonych są rzeczywiście lekko przestawio-
ne, zaadaptowane do obsługi nowych zdolności. Niestety, informowanie o tym 
sprawia, że ludzie nagle czują się jeszcze bardziej zwolnieni z odpowiedzialności.

Znów wrócił myślami do incydentu.
Był wtedy tylko naukowcem, konsultantem. Po spokojnej rozmowie 

w kameralnym mieszkaniu, gdzie tłumaczył istnienie mocy, poszedł wykonać 
telefon do biura agencji, aby doprecyzować detale odnośnie zdolności nowej 
pacjentki. Nie zdążył skończyć pierwszego zdania, kiedy słowa ugrzęzły mu 
w gardle. W drugim pokoju słyszał krzyki. Towarzyszący mu ochroniarz naparł 
na drzwi, po czym odskoczył z jękiem. Drzwi napęczniały i pokryły się płomie-
niami, odpędzając ich potężnym żarem.

 Kiedy uporali się z płomieniami, było już po wszystkim. Agenci pozosta-
wieni do pilnowania pacjentki zginęli od pirokinetycznej fali niemal na miejscu. 
Kobietę zatrzymała jedna z czujek zostawionych na zewnątrz, ale pacjentka zna-
lazła swój cel szybciej niż celownik snajpera.

Doktor trzymał chustę przy ustach, stojąc na progu mieszkania piętro 
wyżej. Wśród resztek drzwi wejściowych spoczywało poczerniałe ciało, kawałek 
dalej w kącie kwilił mężczyzna, który przed chwilą patrzył, jak jego ukochaną 
trawił ogień. Niewiele brakowało, a byłby następny. Zdążył jeszcze usłyszeć sza-
lony głos piromanki, że to wspólna wola ludzkości daje znak i ją prowadzi. Co 
mogło być powodem takiej nienawiści? Kolor skóry, płeć, zły szalik na szyi? Czy 
zwykła zawiść? Ciało ofiary nie dawało żadnej wskazówki, nie różniło się niczym 
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od martwych agentów, których zobaczył po raz pierwszy. Doktor podszedł do 
ocalałego, przeżywającego tragedię. Jedyną winą tego człowieka był fakt, że 
w złym miejscu i o złym czasie trzymał ukochaną za rękę. Objął nieszczęśnika, 
powtarzając sobie w myślach, że to koniec.

Miał straszliwą ochotę zacząć palić.
***

Marcin przygarbił się tylko mocniej. Pizza stygła i jakoś obaj stracili apetyt.
– Wezwij już tą taksówkę czy co tam macie – mruknął bez entuzjazmu 

jeniec.
Palacz otworzył usta, by powiedzieć coś złośliwego i zamarł na widok 

wyrazu twarzy Marcina, który właśnie się poddał. Albo dopiero to zauważył. 
Ku swemu zdziwieniu, poczuł się nieswojo. Przecież osiągnął cel i to igrając 
z regulaminem, tylko dla zaspokojenia naukowej ciekawości.

Ach. To jest to.
Odpalił kolejnego papierosa, aby nakarmić raka. Pomarańczowy blask na 

końcówce zawsze wyglądał jak tamte płomienie. A on wyglądał jak Marcin, kiedy 
poszedł na trening polowy, pozostawiając za sobą laboratorium i zespół. Bo pozo-
stała już tylko przemoc. Palił, patrząc w nudny sufit i wolno obracając się na krześle.

– Strasznego mi narobiłeś zamieszania – odezwał się w końcu przez ści-
śnięte gardło i wstał. Zaczął wystukiwać wiadomość na blacie zegarka. Na szczę-
ście zachował kontakty do paru mózgowców. – Słuchaj. Może jeszcze coś da się 
zrobić… Dajesz nam unikatową okazję do badań nad całym tym zjawiskiem.

Marcin drgnął, słysząc nowe tony w głosie Palacza. Chwycił się ich 
i uniósł śmielej głowę. Nie czuł się, jakby mógł dać wiele, ale był gotowy, żeby 
spróbować coś zmienić.

– Czyli niekoniecznie beton? – Odważył się na uśmiech.
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kairoScleroSiS

Szaman zstąpił do piekła, aby walczyć o duszę.
Lustrzane łuski toli na szacie, która go okrywała, odbijały ukryte zna-

czenia w onirycznym krajobrazie toksycznych kolorów. Płaska maska z rogami 
skrywała oblicze, chroniła, odbierając człowieczeństwo. Mieszkańcy piekła byli 
stworami złożonymi z nakładających się na siebie kształtów, często rozciągnię-
tych po horyzont, zmiennych pod wpływem bodźców i emocji ofiary. Dzięki 
odbiciom mógł przez chwilę uchodzić za jednego z nich.

Uniósł swój bęben, dyspozycją wyświetlił nad płaską powierzchnią in-
terfejs w postaci koncentrycznych kręgów. Zgodnie z tradycją, ikony i inne 
elementy miały formy konturów zwierzęcych przodków, duchów i kanciastych 
znaków. Wybrał szybko odpowiednie funkcje i ostrożnie ruszył przed siebie. 
Jego głównym celem były latające wszędzie psychotyczne widma, chwytał je 
w niewidoczne macki programu analizy. Obracał, wykręcał, otwierał i zaglądał, 
doszukując się w nich elementów wspólnych. Wszystko w czasie dorównującym 
szybkości myśli, dość, żeby nawet nie zauważyły, co robi.

Nie istniał nikt, kto mógł go za to ukarać. To był świat bez władców, 
demonów i strażników, chociaż niektóre istoty wyglądały jak bogowie albo 
rodziły z siebie bogów. Było to jednak piekło, prywatne piekło skrzywdzo-
nego człowieka.

Szaman nawet nie podejrzewał, jak bardzo.
Zobaczył ostrzeżenia wyświetlane na bębnie, których nie powinno tu być. 

Wycofał wszystkie programy, ale okazało się, że za późno. Czasem są rzeczy, 
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których sama sugestia, lekkie drgnięcie myśli wywołuje lawinę. Jak przypadko-
wy huk budzący ciąg drastycznych wspomnień. Jedna z badanych mar napęcz-
niała, pokryła się twarzami i zaczęła krzyczeć, wypluwając z siebie strumienie 
barw i kalejdoskopowych kształtów, mutujących okolicę. To wszystko leciało 
poskręcaną falą na szamana.

Boom, pomyślał, szybko kręcąc dłonią na bębnie i kodując, nim go 
pochłonęła.

***
Lektury o dawnych szamanach wspominały długie podróże do odosobnio-

nych mędrców w górach lub w śnieżnej dziczy, gdzie zdziwaczały czarownik przyj-
mował swoich gości w zamian za podarek. Te zmieniały się z czasem, aż w końcu 
stanęło na flaszce wódki, paczce papierosów (drogich) oraz zwykłej gotówce.

Przynajmniej z podróżą jest już inaczej, pomyślała Alicja, wysiadając z ka-
biny wieczorowego próżniowego pociągu. Remi chwycił ją za rękę i oboje spoj-
rzeli na pokryte purpurą niebo Mongolii, przecinane szkieletami opływowych 
wieżowców, cieniem antycznych gór i łukiem transportu próżniowego.

Budynki zaczynały błyskać neonami i hologramami, mieszających lo-
kalne pismo z cyrylicą i znajomym angielskim. Z rozbawieniem zauważyła, 
że niektóre teksty dalej wyglądają jak przepuszczone przez prymitywny trans-
lator. Wybrała taksówkę powietrzną i strzałka poprowadziła ich na lądowisko 
drona pasażerskiego.

Niedługo potem siedzieli w przytulnej, choć pachnącej nieswojo kabinie. 
Remi wyglądał przez plastszybę, cały czas z tym znudzonym grymasem na 
twarzy. Miasto rozświetlało się, jakby wstawał drugi świt, a on nieporuszony. 
Alicja uznawała je za malownicze, chociażby z powodu wtopionych w strukturę 
metropolii gór i szafirowego jeziora na szczycie wulkanu. Panele słoneczne 
zgrabnie składały swoje płatki na jego powierzchni. Miejski kolos zamykał 
błękitne oko.

Mogła się jednak zgodzić, że – nawet pomijając teren – same miasta były 
do siebie podobne. Metropolia ShibeKobdo nosiła wiele popularnych rozwiązań 
ze świata, jak faliste i opływowe budynki, a zgodnie z azjatycką modą kopiowała 
kilka znanych atrakcji turystycznych. Alicja wskazała Remiemu replikę meczetu 
paryskiego, na co on tylko wzruszył ramionami.

– I co z tego? Mogliby drony też od nich skopiować, bylibyśmy już na 
miejscu.

Nie czuła, by specjalnie się wlekli, ale zniechęcił ją do rozmowy. Minifonem 
wpiętym w kołnierz żakietu zrobiła zdjęcie panoramy, które powędrowało od 
razu do sieci, aby wzbudzać zazdrość u koleżanek. Trasa, jaką wybrała wcześniej 
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rzeczywiście prowadziła ich daleko, na okolice starego Kobdo. Bryłowate budynki 
wydawały się plamami czerni na tle reszty miasta, przecinanej tylko pomarań-
czowymi sznurami szlaków turystycznych i rozświetlonymi sylwetkami posągów, 
powiększanych hologramami.

Dron obniżył lot i obrał za cel publiczne lądowisko między rzeźbami. 
Wysiedli i skierowali się za wskazaniem aplikacji pomiędzy ciemne domy. 
W rzeczywistości były zupełnie normalnymi, staromodnymi blokami miesz-
kalnymi, ale na tle turystycznych barw i nowoczesnych instalacji wyglądały 
jak pogrążone w mroku. Na swój sposób pasowały Alicji do miejsca, gdzie 
ktoś mógłby zostać współczesnym pustelnikiem. Czuła, jak pocą się jej dłonie. 
Może, myślała, przesadziła, robiąc sobie puszyste loki upiętych wysoko włosów. 
Żakiet, obcasy i dopasowana spódniczka zdawały się nie na miejscu. Chociaż 
jej biżuteria była wirtualna, wyłączyła ją dyskretnym gestem. Remi miał na 
sobie brązowy garnitur roboczy, więc wyglądał równie dobrze, jak zawsze, nawet 
z zarostem utrzymywanym stale w jednej ciemnej linii. Oboje prezentowali się 
młodziej o dziesięć lat, a to, według Alicji, mogło im tylko dorzucić etykietę 
„frajer do oskubania”.

– Za dobrze wyglądamy – syknęła szeptem. – Naciągnie nas jak nic.
Remi wzruszył ramionami. Klatka była otwarta i wystarczyło wejść na pię-

tro wyżej.
Filip Saikhan Batbayar powitał ich w znoszonym zielonym dresie. Nie 

potrafili ocenić jego wieku między energicznymi ruchami a doświadczonymi 
smutnymi oczami. Ugościł ich w zaskakująco przestronnym salonie, z wido-
kiem na świątynię buddyjską. Remi rzucał okiem z kąta w kąt, jakby oczekiwał 
czegoś więcej. Filip parzył herbatę, Alicja siedziała, splatając i rozplatając palce. 
Widziała ślady zaniedbania i brak kobiecej ręki, nawet dumnie wiszące dyplomy 
w antyramach pokrywała warstwa kurzu.

W końcu szaman westchnął ciężko i opornie wykonał gest w powietrzu, 
wychwycony przez czujniki.

Powietrze wypełniło się widmami.
Alicja podskoczyła na widok renifera galopującego przez salon i ściany. 

Podłogę zasnuła mgiełka, tańczyły w niej duchy. Zapłonęły też kadzidła w skryt-
kach w ścianie i po chwili w pomieszczeniu unosiła się woń ciągnącą wyobraźnię 
do dzikich stepów, koni i zimnego nieba.

Remi w końcu wyglądał na odrobinę zadowolonego.
– Już wszystko jak trzeba? – Filip przerwał niezręczną ciszę, rozdając 

napoje. Nienaganny angielski o egzotycznym akcencie. Czysty brytyjski był 
niemal na wymarciu, odkąd powstała Enklawa Korony.
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Czarownik nie wzbudził zaufania Alicji. Czuła, że bawią go swoją obec-
nością. Jej przyjaciółka przestrzegała przed pułapkami, jakie czarownicy rzucają 
białym klientom, licząc na łatwe kąski i spory napiwek. Iwona ciągle pozowała, 
jaka to nie jest światowa, pinda jedna.

– Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie. – Uśmiechnęła się samymi 
ustami i postawiła na stoliku pakunek z różową kokardą. Szaman ułożył usta 
w dzióbek i zajrzał do środka. Zacmokał na widok pękatej paczki papierosów 
i zgrabnej butelki.

– Prawdziwa dżuborowu! – zachwycił się, łamiąc język na etykiecie. Bez 
ociągania odkorkował i dolał czystej herbaty. Nim zdążyli coś powiedzieć, 
zdrowo siorbnął.

– Pan chyba nie powinien po zabiegu? – zaryzykował uwagę Remi.
– W tej pracy trzeba wypić przed i po, w trakcie też nie zaszkodzi – od-

parował szaman, rzucając mu spojrzenie. Ciemne oczy skrzyły się bystro, jakby 
nasycił ich ogień alkoholem. – Też mógłbyś, Remi. Bądźmy na „ty”, nie lubię 
cackać się z pacjentami.

– Jasne… Filipie – mruknął mężczyzna, powoli wracając do swojego 
zobojętnienia. – Ale nie piję. Jestem na zdrowej diecie… – Alicja uszczypnęła go 
dyskretnie w biodro, przerywając tyradę. Ku jej utrapieniu, osoby na tej diecie 
najwyraźniej uznawały za konieczne przypominać o detalach za każdym razem, 
kiedy wyskoczy temat.

Szaman nawet nie mrugnął, jakby sprawa również i jemu była znajoma. 
Wypił więc za niego kolejny łyk.

– W takim razie, skoro taki z ciebie twardziel, zapraszam na sesję. Ostrzegam 
tylko, że poznawanie losów własnej duszy może być intensywnym przeżyciem.

Remi uniósł dłoń na znak, że rozumie i wciąż pić nie będzie.
***

Filip żałował, że nie wypił całej butelki od razu.
Wynurzył się z onirycznej masy, mentalnymi ćwiczeniami blokując 

napływ wrażeń. Nie było tu żadnej technologii, ta część jego pracy stanowiła 
wynik tradycji, ćwiczeń buddyjskich i silnej woli. Miał też praktykę.

Wyprostował swoją manifestację i spojrzał po morzu kwaśnych barw.
Bulgotało, wyrzucając co jakiś czas bąble emocji i losowych wspomnień. 

Postacie przeskakiwały z fali na falę jak wężowe lewiatany utkane ze świateł i przy-
padkowej geometrii. Otrząsnął się. Przegapił traumę, nawet nie brał jej możliwości 
pod uwagę, bo ktoś najwyraźniej był albo ignorantem, albo nieszczery.

Znał fazy, w jakich to przebiegało. Wybuch po skojarzeniu, potem po-
wolny przypływ wspomnień, pozory spokoju, po których teraz stąpał. Wszystko 
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może lada chwilę ogarnąć sztorm , kiedy puści tama trzymająca cały ten men-
talny ściek.

Poniekąd wolał pracować na klasycznych przypadkach, jak weterani 
wojenni. Nie brakowało nigdy badań nad tymi przykładami PTSD, a meto-
dologia w ich leczeniu ocierała się już o rutynę. Nawet jeśli źródła trucizny 
w duszach były dużo bardziej makabrycznie. Ale teraz patrzył na osobiste pie-
kło cywila, z życiem, gdzie trauma mogła skryć się w dowolnym momencie 
złych wspomnień. Miał jednak pewne paskudne podejrzenia, biorąc pod uwagę 
wiek pacjenta. Musiał złapać myślokonstrukt, który sprowokował całe zamie-
szanie, wtedy dałby radę doprecyzować źródło i zatrzymać atak. Sprawdził ślad 
impulsów neuronowych poprzez swój bęben i uniósł spojrzenie w kierunku 
jednego z tryskających gejzerów pamięci. Pod powierzchnią kotłowały fanto-
my, rozciągnięte w ośmiu kierunkach i na swój pokręcony sposób przypomi- 
nające ośmiornicę.

Szaman rozpędził się i skoczył w kierunku krakena, mknąc na skrzydłach 
programu.

***
– Program? – Brew Alicji powędrowała wysoko na widok trójkątnego 

urządzenia pod sufitem i wiszących z niego luźno kabli. W cieniu ściany kryła 
się leżanka z kaskiem i pasami bezpieczeństwa.

– Tradycja kamłania się nie zmienia, narzędzia tak – odpowiedział Filip, 
doglądając ustawień na tablecie. Zdążył przebrać się w strój roboczy, składający 
się z szaty obwieszonej miedzianymi łuskami. Z rękawów zwisały frędzle udające 
skrzydła. Maskę z porożem miał odchyloną na czole, dopalał sprezentowanego 
papierosa. – Tak jak dawni łowczy przerzucili się z łuków na strzelby.

– Ale to trochę…
– Wszystko jest opisane na stronie. W XX wieku mój dziadek nosił płyty 

CD, zamiast tego – przesunął ręką po łuskach toli. – Bo było taniej je kupić na 
bazarze, niż samemu kuć. Dzisiaj robią je na zamówienie.

– Och. – Alicja odwróciła głowę, by ukryć ceglaste wypieki na policz-
kach. Remi był bardziej zaintrygowany, oglądając leżankę i sprawdzając palcem 
sprężystość materaca masującego.

– Więc… – zaczął, przypominając sobie wyjaśnienia Filipa, nim Alicja 
się wtrąciła. – Używając programu, doprowadzisz do symulacji naszych mózgów 
i synchronizacji wrażeń, aby dotrzeć do mojej duszy? – Głos mu lekko zadrżał, 
pierwsza oznaka prawdziwego podniecenia.

– To znacznie przyśpiesza cały proces kamłania, tak – przytaknął szaman, 
kończąc programowanie seansu. – Możesz już się kłaść, Remi.
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Pacjent skinął głową, rozpiął marynarkę i ułożył się wygodnie. Z dzie-
cięcym uśmiechem dał sobie zapiąć pasy i ułożyć hełm, który podłączył się 
mackami diod do jego czaszki. Filip potem zaczął łączyć siebie ze zwisającymi 
kablami, podpinając je do niewidocznej pod szatą uprzęży. Kiedy sięgnął po 
swój bęben, klasyczny, ze skóry i drewna, wyglądał już jak gotowa do aktu 
kukiełka. Dwa największe kable, zakończone szpikulcami, zostawił luzem.

Filip spojrzał w kierunku małżeństwa, które było zapatrzone w przy-
gotowania, i powoli rozpoczął taniec. Urządzenie wyczuwało jego ruch 
i aktywowało program seansu, nasycając pomieszczenie dymem, chłodnym 
powietrzem i w końcu wibrującą, ekstatyczną muzyką. Alicja czuła basy pod 
piersią i wpatrywała się szerokimi oczami w chaotyczne, hipnotyczne ruchy 
szamana bijącego w bęben zgodnie z rytmem. Remi przymknął oczy, oddając 
się wyobraźni.

Póki co, warto było, pomyślała Alicja zagryzając wargę. Filip rozpoczął 
gardłową inkantację dźwiękami tak zwierzęcymi, że nie pomyślałaby, że ludzkie 
gardło może je wydawać. Odsunęła się pod ścianę, czując zarówno nabożny 
szacunek, jak i nieokiełznaną radochę. Dyskretnie nagrywała wszystko minifo-
nem. Kusiło ją, by zrobić live-stream do przyjaciółek, ale bała się, że mąż narobi 
jej obciachu.

W końcu Filip zaczął dziwnie drgać, śpiew przerywał czkającymi odgłosa-
mi, ułożył bęben na stoliczku. Chwycił mocno za dwa ostatnie złącza, unosząc 
je dramatycznie i z krzykiem wbijając sobie pod boki, aż chlusnęło czerwienią. 
Alicja pisnęła, zakrywając usta dłonią. Szaman zwiotczał i urządzenie uniosło 
go nad podłogę, a muzyka zmieniła tempo na bardziej równe i złowieszcze, 
przerywane nagraniem fragmentów chrapliwego zaśpiewu. Skądś powietrze 
przeciął wysoki krzyk ptaka.

Odetchnęła raz, drugi. Przypominała sobie zdjęcia ze strony, z krótkiego 
opisu technik ekstazy. Niegdyś szamani przebijali sobie bok rozgrzaną włócznią, 
praktyka z czasem zakazana prawnie i zastąpiona iluzją. Tutaj połączona zosta-
ła z aktywacją zespolenia mentalnego, ale wciąż wyglądała jak… Spojrzała na 
czerwone plamy. Tak prawdziwie!

Uśmiechnęła się pewniej, gestem palców nakazując kamerce zbliżenie na 
poplamione krwią biodra szamana. Iwona nie miała takich rzeczy, zamknie to 
jej pysk na długi czas.

Remi szarpnął się. Wygiął się w łuk i wydał z siebie bolesny jęk. Alicja 
spojrzała ku niemu, lekko tylko marszcząc brwi. Kolejna część show? Nie prze-
stawał się rzucać. Zrobiła krok i muzyka urwała się, a kolorowe ciągi znaków 
na ekranach monitora zastąpiła czerwień ostrzeżeń w mandaryńskim. Syknęła.
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– Co się dzieje?! – Podeszła do wiszącego Filipa. Szaman nie reagował, 
a kiedy wyciągnęła do niego rękę, oddzieliła ją od szamana ściana z hologramu 
w trzech językach:

Należy nie zakłócać sesji terapeutycznej. Nastąpił nieprzewidziany atak, trwa 
adaptacja symulacji onirycznej. Należy nie zakłócać sesji terapeutycznej, nieautory-
zowane przerwanie jej grozi urazem pacjenta i doktora. Należy nie…

Zamrugała, cofając się.
– Że co, kurwa, proszę ja ciebie? – wyrwało jej się.

***
Świat wirował. Kraken wyrywał się Filipowi z rąk i wierzgał mackami, 

a gdzie uderzał, powielał się jego obraz i kontynuował proces. Kopie zwijały 
się w sobie, kruczyły do form rozgwiazd albo kłębiły się razem, wypuszczając 
stworzenie, które mógł nazwać tylko diabłem.

– Dawaj, Remi, współpracuj… – cedził, zaciskając chwyt na powierzchni 
kolorowej macki i ponawiając procedurę analizy. – Weźże się skup, człowieku, 
na jednej rzeczy chociaż… Daj mi cokolwiek.

Olbrzymi diabeł zawył i złapał się za brzuch. Po całym horyzoncie zaczęły 
wyrastać wieże kościołów i nawet przestrzeń między nimi stawała się wieżycami 
albo samymi konturami okien. Kraken, którego dosiadał szaman, złożył macki ra-
zem i uniósł się w górę, stając się urojoną katedrą wrzeszczących barw. Filip kopnął 
w centralny witraż i wleciał do wnętrza. Na krótką chwilę widział chłopca i czuł silne 
dłonie z pierścieniami na jego karku, swoim karku. Pachniało słodkimi perfumami. 
Blask, czerwone, rozgniewane usta. Powtarzane słowa. Nie mógł ich wyłapać, szum 
myślowy był za duży. Ściany katedry pękały. Filip wydał dyspozycje i szturchnął 
mentalnie mózg Remiego, aby cofnął się wspomnieniami i skojarzeniami.

Było zdecydowanie za jasno. Głośno. Krzyczący ludzie. Filip mrużył oczy, 
spoglądając na realistyczne kontury zabudowań i postaci wynurzających się na 
chwilę z materii mentalnej. Więc to przypadkiem przypomniał Remiemu. 
Ale to nigdy nie było tylko jedno wspomnienie, jedna rzecz. Zapisał obrazy 
w pamięci programu i zaczął aktualizować symulację, tworząc polecenia, by AI 
wyszukiwała podobne emocjonalne barwy, które emanowały z obu wspomnień. 
Zaczęły pojawiać się punkty tworzące wielowymiarową sferę.

Obrazy zniknęły, zostały zdmuchnięte. Filip spojrzał po pustej powierzch-
ni i poczuł, jak cała jego forma rozluźnia się, a w okolicy spada ciśnienie. Spiął 
się w zdziwieniu i zaklął szpetnie, po czym wykonał gest wylogowania.

***
Alicja wodziła wzrokiem od Remiego do szamana. Już obaj drgali i rzucali 

się w chaotycznych ruchach. Zrozumiała, po co pasy na leżance. Pochyliła się nad 
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odłożonym tabletem, patrząc jak przesuwa się pasek postępu procesu aktualizacji. 
Dotknęła ekranu, ale jak się spodziewała, wszystko było zabezpieczone.

Nie należy zakłócać sesji terapeutycznej.
Syknęła znowu. Ile to ma jeszcze potrwać?! Nie mogła oglądać, jak obaj 

mężczyźni się szamoczą. Powróciła do salonu, patrząc wściekle na butelkę wódki 
leżącą na stole. Przez chwilę kusiło ją, aby skorzystać z wcześniejszej oferty, po 
czym tknęło ją nowe podejrzenie.

Spojrzała na elegancko ułożone dyplomy w antyramach, z holograficznym 
powiększeniem. Podeszła do nich i ustawiła automatyczny translator minifona. 
Przesunęła wizjerem po rosyjskich i chińskich napisach. Wszystkie dokumenty 
miały znaki autentyczności i świadczyły o kompetencjach Filipa Saikhan Batbayara. 
Poświadczenie o dotacjach z ministerstwa kultury, dyplom z uniwersytetu w Tuwie, 
zezwolenie na udzielanie ślubów tradycyjnych, etnicznych i buddyjskich, ze-
zwolenie na przeprowadzanie religijnych obrzędów i prowadzenie wydarzeń 
kulturowych. Licencje na programy i AI do kreowania symulacji mentalnych. 
Zaświadczenia o przynależności do mniejszości etnicznej z Południa.

Oraz tytuł doktora psychiatrii z Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego, 
ukryty między resztą tekstów.

Odetchnęła, odzyskując kontrolę nad sobą. Sięgnęła do torebki po mały 
iniektor, który poleciła jej przygotować Iwona. Alicja skrzywiła się na myśl, że 
jednak przyjaciółka miała w czymś rację. Pokonała drogę do gabinetu i wbiła 
strzykawkę Remiemu w kark. Naciśnięciem spustu dostarczyła mu natychmia-
stowe uderzenie uspokajaczy. Opadł na materac i z głośnym westchnięciem 
zwiotczał. Szaman wierzgnął na swoim podwieszeniu, światła urządzenia zmie-
niły barwę na neutralną biel i opuściły go na podłogę.

Filip zerwał maskę i spojrzał przekrwionymi oczami na Alicję, stojącą 
między nim a swoim mężem. Też była wściekła.

– Co pani wyrabia?!
– Nic! Sam się pan wylogował – stwierdziła z złośliwą satysfakcją. – Nic 

mu nie jest, prawda?
Filip odpinał się gwałtownymi ruchami, nie odpowiadając. Remi obrócił 

głowę i zachrapał, zasnął niemal natychmiast po odłączeniu. Szaman spojrzał 
na niego z troską i odetchnął w końcu. Zatrzymał wzrok na świeżej, czerwonej 
plamce po nakłuciu. Ostatni kabel rzucił pod stopy Alicji.

– Podpisali państwo umowę, nie minęła jeszcze godzina umówionej sesji! 
Nie powinna pani go w ogóle dotykać, a co dopiero faszerować lekami!

– Bo co, to pana praca? – Uniosła jasną brew i uśmiechnęła się okrutnie, 
widząc rosnące osłupienie na jego twarzy. – Mój mąż nie jest chory. Nie. Jest. 



49

Kairosclerosis

Chory! – zaakcentowała i machnęła gwałtownie ręką.
– Słucham?!
– Nie jest chory, oszuście pieprzony, konowale cholerny. Wszystko mam 

nagrane, wszystko! – Stuknęła w mankiet marynarki.
Filip otworzył szeroko oczy i to było jedyne, co mógł przez chwilę zrobić.
Boom, pomyślał i zacisnął pięści.
– Ty głupia babo! – ryknął, stając pod blask lamp jak faktyczny czarownik 

nad ogniem. Remi drgnął na leżance. – Co, prawdziwych czarów się zachciało?! 
Tak, jestem lekarzem! A twój mąż spędza prawie całe życie z ciężką traumą, o któ-
rej nawet nie wiesz! Gdyby mi powiedział, mógłbym zacząć leczenie od razu! Jego 
mózg dosłownie nie pozwala mu odczuwać szczęścia, możemy to naprawić.

– Jak pan śmie?! I jaka znowu trauma! Te zamachy, co przeżył jako dzie-
ciak? – Zbyła to gestem. – Miał twardych rodziców, nauczyli go sobie z tym radzić.

– Lekkie drgnięcie pamięci i złożył się jak harmonijka. – Zmierzył ją 
spojrzeniem. Instynkt lekarza podpowiadał mu, by wyrzucić kobietę za drzwi. – 
On potrzebuje porządnej opieki. Cud, że w ogóle przeżył tyle lat w miarę nor-
malnie funkcjonując.

– Choroba jest właśnie wtedy, kiedy uniemożliwia funkcjonowanie, 
prawda? Remi pracuje i spędza czas w domu jak każdy człowiek, doskonale to 
wiem jako jego żona – mruknęła, splatając ramiona na piersi.

Filip dobrze wiedział, jak to wygląda. Praca, mijanie się kilka godzin 
w domu i może wspólny sen raz na jakiś czas. Pod tym względem świat zaczynał 
wszędzie wyglądać tak samo.

– Gówno pan wie – warknęła, jakby odczytała jego myśli. – Jego proble-
my są innej natury! Prawdziwy szaman rozumiałby, że świat to coś więcej niż 
to, co mamy przed oczami. Nauka to udowadnia. A ostatnia wizyta u medium 
pokazała nam, że mój mąż ma zatrutą aurę.

– Medium, tak? – Filip przesunął dłonią po twarzy. – Pewnie, latamy 
pasażersko w kosmos, leczymy tkanki kilkoma kliknięciami, ale ludzie tak samo 
ciemni są, jak byli i będą. Modne jest pójść do jasnowidza, zapłacić wróżce, po-
chwalić się wszystkim, pomodlić jak coś boli, poradzić kapłana… Ale lekarz to 
wstyd, hańba, a psychiatra to w ogóle! Przecież wszystkim nic nie jest! Wystarczy 
„brać się w garść”! Uśmiechać i odganiać ciemne chmurki!

Alicja otworzyła usta, by wypluć z siebie kolejny zdaniem Filipa bełkot, 
więc przerwał jej chińskim przekleństwem i opadł ciężko za biurko. Strzelił 
zapalniczką do cienkiego papierosa, zaciągając się z ulgą wymieszaną z wstrętem.

– Cicho! – warknął, kiedy próbowała ponownie. – Wie pani, ile podobnych 
Remiemu przetoczyło się przez różne gabinety? Za dużo. Całe pokolenie terroru. 



Nikt nie widział problemów u dzieciaków, bo po co się nimi zajmować, po co 
specjalista, bawmy się w bzdurne rytuały! Pieprzona plaga ignorancji.

– Specjaliści potracili swoją reputację – wycedziła w odpowiedzi. Dotknęła 
minifona, przerywając nagranie. I tak nie zdobyłoby jej już żadnej popularności. 
– Truli dzieci, wkładali im do łbów kłamstwa, aprobowali morderstwa.

– Ludzie tak zaczęli traktować lekarzy i naukę. I dziwi się pani, że ucieka-
my pod przebrania, aby mieć na chleb? Palcie nas od razu na stosie. Dużo pani 
odwiedzała znachorów, wiedźm, egzorcystów może? Jestem pewien, że nawet 
ci ostatni mają jakieś tytuły i specjalizacje ukryte pod kiecką. Dorabiają jako 
showmani, by w ogóle żyć i praktykować zawód – prychnął. – Ja więcej dostaję 
za ośmieszanie się na imprezach firmowych niż za pomoc ludziom. Myślisz, że 
stać mnie na nowoczesny symulator za leczenie pacjentów?!

Roześmiał się pusto. Widział, że w coś trafił. Coś zadrżało w oczach ko-
biety. Nie odpowiedziała od razu, za to pochyliła się nad mężem i potrząsnęła 
nim. Powoli się budził, poruszając niezbyt żwawo.

– I… jak tam?
– Wstawaj. Wracamy, kochanie. A pan… Pana pozwę za próbę zatrucia 

mojego męża psychotropami – odwróciła się w końcu do Filipa. Napięta szczę-
ka, groźba w oczach. – Zniszczę pana reputację, mam wpływy, znajomości.

– Nic nie zrobisz. I nic nie pozwiesz. Jakie psychotropy? Nawet nie dała mi 
pani spisać recepty. A, i też mam kamerki. Mogę sobie otworzyć ładny widoczek, jak 
pani mężowi wstrzykuje coś w kark wbrew ostrzeżeniom na hologramie. – Sięgnął 
do tabletu i widział, jak Alicja blednie. – Możemy podać, jaka to była dawka? A re-
ceptę to mamy, czy kupione na lewo? Wiemy, co w ogóle mu podaliśmy?

– Do widzenia – powiedziała słabo i ruszyła do wyjścia, ciągnąc za sobą 
półprzytomnego Remiego.

– Klątwę mogę rzucić! – zawołał za nią. – Ale to za dopłatą!
Filip jeszcze chwilę gapił się w kierunku zatrzaśniętych drzwi. No, to jej 

powiedział. Nawet grosza nie dostał. Westchnął ciężko i poszedł do salonu, 
ścierając łzy wściekłości z twarzy. Po drodze znalazł szkło, a butelka stała tam, 
gdzie ją pozostawił. Zrzucił z siebie strój, wyplątał z uprzęży i w samym dresie 
padł na kanapę.

– Nie jest chory, nie chory… Wiadomo, chory to dopiero, kiedy masa-
krę urządzi – poskarżył się butelce i wypił czystej.

Boom, przypomniał sobie gorzko.
Pół godziny później, kiedy zadawał sobie filozoficzne pytanie, czy butelka 

jest w połowie pełna, czy pusta, zaświergotał sygnał korespondencji. Filip nie 
miał ochoty wracać do gabinetu, chociaż powinien pozbierać kable i oczyścić 
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podłogę ze sztucznej krwi. Przez mgłę wódki przypomniał sobie gest do przy-
wołania holoekranu. Mail pochodził z adresu Remiego.

– Zablokuję, kurwa… – mruknął szaman, ale otworzył z czystej cieka-
wości i potrzeby znalezienia kolejnych powodów, aby butelkę jednak opróżnić. 
Zwęził oczy i uniósł się na łokciach.

Przepraszam za zachowanie mojej żony.
Obejrzałem jej nagranie. Kiedy odgrzebywał pan moje wspomnienia, mogłem 

je obejrzeć jak za ściany. To ta cała synchronizacja między nami, prawda? Dało mi 
to do myślenia. Myślałem o tym, wracając, i wie pan co?

ShibeKobdo wygląda pięknie z góry.
Nie mogłem zrozumieć, czemu dopiero teraz to zauważyłem. Nawet powrót 

do domu był inny. Ale to nie trwało długo. Dlatego piszę, żeby umówić się na 
kolejne sesje. Może już bez całej szopki, chociaż jest ciekawa.

Więc jeśli jest pan skłonny wybaczyć mojej żonie, poprosiłbym o wyznaczenie 
terminu. Przyjadę sam.

Chciałbym znowu czuć się szczęśliwy.
Z rosnącym ciepłym uśmiechem Filip odsunął butelkę i otworzył okno 

odpowiedzi. 
Wolny termin miałem całkiem blisko.



Hanna Lejer – urodzona w 1992 roku w Bydgoszczy. Absolwentka psy-
chologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Miłośniczka starych książek, 
ciekawych dyskusji i samotnych wędrówek. W wolnych chwilach pisze, głównie 
do szuflady.
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Czekała w zniecierpliwieniu. Co prawda miała jeszcze chwilę – go-
dzinę, może dwie. Nie wiedziała na pewno. Dawno się tak nie czuła. Jej 
codzienność zwykle wyglądała inaczej: napięty harmonogram, brak czasu 
na przemyślenia. Wszelkie głębsze rozważania zostawiła za sobą w odległej 
młodości. Zdawało jej się nieraz, że wtedy, gdy była jeszcze nastoletnią czy 
dwudziestoparoletnią panną, wtedy, gdy kawiarnie i kluby intelektualistów 
tętniły jeszcze życiem, tam, w stłumionych wieczornych światłach, odkryła 
już wszystko, a przynajmniej to, co było najważniejsze. Na stare lata przyszło 
jej zostać aktywistką. Płaciła teraz okup za bierną i gnuśną młodość. Kto by 
pomyślał, kto by pomyślał...

Choć miała prawie osiemdziesiąt lat, wyglądała zupełnie jak drobna 
dziewczynka w swoim ciekłotermicznym fotelu, oblewającym przytulnie ple-
cy i ramiona. Siedziała skulona na piętach, przypominając nieco zziębniętego 
ptaka, wczepiając palce stóp zapadające się miękko w przedziwnym materiale. 
Kołysała się leciutko w przód i w tył, zupełnie jak dziecko, które, pozbawione 
rodzicielskiej opieki, musiało samo utulić się do snu. Ona jednak nie myślała 
nawet o spoczynku. Niewidzącymi oczami wpatrywała się prosto przed siebie 
i usiłując się nieco uspokoić, nuciła cichutko starą ludową piosenkę.

Ledwie zaczęła następną zwrotkę słowami: „Kolejna strona Mieć czy 
być...”, a rozległo się głuche, pospieszne pukanie. Zerwała się na równe nogi 
i nasłuchiwała. Po chwili pukanie ucichło i usłyszała stłumione „to ja!”. Trudno 
było pomylić ten chłopięcy, choć zabawnie wysoki głosik z jakimkolwiek 
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innym. Odetchnęła z ulgą, przejechała palcami po panelu sterującym zamkami 
i powiedziała „wejdź”, po czym z powrotem opadła ciężko w fotel.

– Już jestem, dwieście... – zaczął nastoletek, ale natychmiast przerwała 
mu, może nieco zbyt ostro.

– Mówiłam ci, na ulicy zwracasz się do mnie po numerze. Tutaj mówimy 
sobie po imieniu, Janku.

– Dobrze, Zofio...
– „Pani Zofio” – przerwała mu znów, akcentując wyraz „pani”.
Lekko się skrzywił.
– A dlaczego do mnie nikt nie zwraca się „panie”?
Westchnęła ze zniecierpliwieniem.
– Tak się mówiło do dorosłych. Osobom starszym należy się szacunek. 

Poczekaj jeszcze trochę, jeśli będziemy mieć wszyscy nieco szczęścia, to i do 
was młodych niebawem będziemy się tak zwracać. Póki co, pamiętaj przede 
wszystkim, że imię oznacza tożsamość. Tożsamość, którą każdy człowiek ma 
prawo wybierać sam.

– Ja nie wybierałem sam imienia. – zbuntował się znów Janek.
– Jeszcze nie, ale będziesz, kiedy ukończysz tajne komplety i zdasz egzaminy. 

Staniesz się wówczas świadomym i wykształconym młodym mężczyzną, a wtedy 
przyznanie własnego imienia nabierze dla ciebie szczególnego znaczenia, zobaczysz.

Janek już nie protestował. Wspomnienie o nim jako mężczyźnie zrobiło po-
zytywne wrażenie, nawet jeśli dotyczyło dość odległej, jak mu się zdawało, przyszło-
ści. Zdjął plecak i rozsiadł się w lewitującym siedzisku naprzeciw fotela. Siedzisko 
odleciało nieco w bok pod wpływem jego ciężaru. Zofia popatrzyła z dezaprobatą.

– Nie siadaj tak gwałtownie, bo wyleci znad podstawy magnetycznej.
Nie odpowiedział, tylko wiercił się jeszcze przez chwilę, aż w koń-

cu uznawszy, że usadowił się wygodnie, popatrzył na nią wyczekująco. 
Spoglądała na niego w roztargnieniu, po czym nagle, jakby przypominając 
coś sobie, powiedziała:

– Nie przywitałeś się dzisiaj.
– Jak to? – zapytał zdziwiony.
– Powinieneś powiedzieć „dzień dobry”.
– Właściwie co to znaczy? – dopytywał.
– To trochę takie dobre życzenie. Życzymy komuś dobrego dnia, jedno-

cześnie wyrażając nadzieję, że nasz także okaże się pomyślny.
– Dużo tych wszystkich reguł – stwierdził chłopiec.
– Na co dzień w pracy masz ich jeszcze więcej, więc nie narzekaj. 

Przyzwyczaisz się, a zrozumiesz to wszystko niebawem, tylko trochę cierpliwości.
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Nabrała powietrza, jakby chciała coś dodać, ale zdawało się, że zrezygno-
wała. Przez moment wyglądała na jeszcze starszą niż zwykle i jakby nieobecną. 
Wreszcie zaczęła mówić powoli:

– Dzisiaj nasze spotkanie będzie trochę krótsze niż zwykle. Opowiemy 
sobie dzisiaj o... – zawahała się – …o historii, która miała bezpośredni wpływ 
na obecny stan naszego kraju.

Wpatrywał się w nią, słuchając uważnie.
– Wiesz już, że kiedyś ludzie sami kierowali swoim losem. Wiesz, że 

nie musieli tak ciężko pracować i że wspólnie podejmowali niektóre decyzje. 
Nie wiesz jeszcze, jak to się stało, że teraz już tak nie jest. Po pierwsze, ważne, 
żebyś zdał sobie sprawę z jednej rzeczy. Ludzie w czasach dobrobytu przestają 
dbać o wiele spraw. Człowiek z natury skupia się na problemach, jakie ma do 
rozwiązania i na tym, czego mu brakuje. Właśnie z tego powodu, jak mówili-
śmy ostatnio, tylu ludzi teraz mówi o wolności i ojczyźnie. Im bardziej coś jest 
zabronione, tym bardziej staje się pożądane, bo niezaspokojone potrzeby są 
zawsze dotkliwie odczuwane. Przypomnij sobie, jak się czułeś, kiedy odebrano ci 
ostatni wolny w tygodniu dzień i kazano wtedy przyjść do pracy. Nie pamiętałeś 
już o drobnych niepowodzeniach, bo ta sprawa przesłoniła wszystkie inne. A czy 
kiedy jeszcze niedziela była wolna, potrafiłeś dobrze ją wykorzystać?

Chłopak zmarszczył brwi.
– Żałuję, że nie spotykałem się częściej z przyjacielem – powiedział. – Jak 

teraz o tym myślę, głupio było spędzać ten czas przed komputerem. Nie wiem, 
czy go jeszcze zobaczę, bo... – zawahał się. – Różnie ludzie mówią. Mówią, że 
w fabryce, do której go przenieśli doszło do strzelaniny...

Popatrzyła na niego ze smutkiem i nie chcąc roztrząsać bolesnych dla 
chłopca wspomnień, szybko wróciła do tematu.

– Teraz to wiesz, wiesz, że chciałbyś inaczej spędzić tamten czas, bo 
niedziela nie jest już wolna, a on... mieszka daleko. Wtedy jednak nie mogłeś 
myśleć o tym tak samo. Wyobraź sobie, że kiedyś to, na czym dzisiaj nam tak 
bardzo zależy, ludzie mieli na wyciągnięcie ręki. Niestety, nie wiedzieli, że taki 
stan rzeczy nie potrwa wiecznie, jeśli sami o to nie zadbają.

Najpierw opowiedziała mu, jak żyło się dawniej. Sporo ludzi miało wolne 
nawet dwa dni w tygodniu. Mogli kupować różne rzeczy, a nawet korzystać 
z wizyt lekarskich. Najbardziej zdumiewające jednak było to, że istniały wybory, 
w których każdy mógł zagłosować na kandydata wytypowanego spośród grupy 
prezentującej jakiś plan funkcjonowania państwa. Innymi słowy, to obywatele 
decydowali o tym, kto ma stanąć u władzy. Nie wszyscy jednak brali udział 
w tych wyborach.
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– Dzieci i kobiety nie mogły? – zgadywał chłopak.
Zofia popatrzyła na niego ze zrozumieniem.
– Kobiety mogły. Dzieci rzeczywiście nie, bo jeszcze nie miały wystarcza-

jącej wiedzy, żeby rozumieć, na czym polega głosowanie. Jak się później okazało, 
nie tylko one – westchnęła. – Jednak wiele osób po prostu nie brało udziału 
w wyborach, ponieważ nie wierzyło, że ma to jakikolwiek sens.

– Dlaczego? – zapytał Janek.
Zastanowiła się. Pytanie nie należało do najłatwiejszych.
– Istniało wiele problemów. Musisz wiedzieć, że dla ludzi bardzo ważna jest 

sprawiedliwość, a nawet wtedy, choć żyło się całkiem nieźle, sprawiedliwości nie 
było. Byli tacy, którzy żyli podobnie, jak teraz twoi rodzice, chociaż mieli więcej 
praw. Inni opływali w bogactwa, jakie dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić.

– To ci biedni nie chcieli nic zrobić, żeby było bardziej sprawiedliwie?
– Chcieli, ale nie wierzyli, że to możliwe. Rządy się zmieniały, ale każda 

władza w pierwszej kolejności dbała o swoje interesy, czasem o interesy grupy, 
którą reprezentowała. Społeczeństwo było podzielone. O przywileje walczyli 
rolnicy, lekarze i prawnicy, ale nie znalazł się nikt, kto umiałby pogodzić ich 
wszystkich. Oczywiście najmniej pamiętano o najbiedniejszych, bo oni nie mieli 
pieniędzy na finansowanie mediów.

– Co to znaczy?
– Ich głos nie był słyszalny w społeczeństwie. Skoro nic się nie zmieniało, 

a właściwie... zmieniało się na gorsze, bo biedni biednieli jeszcze bardziej, a bo-
gaci wciąż się bogacili, ludzie czuli się bezradni. Nie mieli poczucia wpływu na 
sytuację, stracili więc jakiekolwiek zainteresowanie polityką.

– Głupi – skwitował chłopiec, rozzłoszczony, że jego pradziadkowie 
wszystko zepsuli.

– Poczekaj – powiedziała łagodnie Zofia. – Wtedy jeszcze nie było tak 
źle. Ponieważ jednak frekwencja była niska, to znaczy coraz mniej ludzi brało 
udział w wyborach, ktoś wpadł na pomysł, żeby ich do tego zmusić.

– I bardzo dobrze.
– Poniekąd. Pomysł wydawał się dobry, bo chciano w ten sposób zmobili-

zować społeczeństwo do działania. To były czasy wizjonerów i wiary w to, że ludzie 
mogą wspólnie czegoś dokonać. A na taką postawę miało wpływ pewne wydarzenie.

– Sztuczna inteligencja – wyrwał się chłopiec.
– Tak.
– Mama mi opowiadała.
– Tamta sytuacja przypominała nieco wyścig zbrojeń w czasach zimnej 

wojny. Chociaż to akurat dawna historia, porozmawiamy o niej innym razem. 
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Na razie starczy, żebyś wiedział, że narody prześcigały się w dążeniach do wy-
generowania programu, który miał myśleć tak, jak człowiek. Marzono o tym, 
by stworzyć istotę wyjątkowo inteligentną, zdolną do samodzielnego uczenia 
się. Wyobraź sobie, jak się zachłysnęliśmy, gdy świat obiegła wiadomość, że to 
naszym naukowcom wreszcie się udało.

– Ale mama mówiła, że jednak coś im nie wyszło.
– Niestety. Początkowo nasi programiści zbierali laury. Konferencje, 

nagrody... Później jednak okazało się, że to jeden wielki przekręt. Co prawda 
maszyna była zdolna do uczenia się i potrafiła wykonywać złożone operacje, ale 
trudno ją nazwać inteligentną w naszym rozumieniu. Funkcjonowała trochę 
jak ktoś z uszkodzeniem płatów czołowych. Bezbłędnie wykonywała większość 
zadań, umiała nawet z powodzeniem naśladować człowieka, ale nie można było 
powiedzieć, żeby posiadła świadomość podobną do ludzkiej. Doszło do tego, że 
na skutek błędu zaczęła pochłaniać ogromne ilości energii. Zachowywała się tro-
chę jak wygłodniały potwór, nie umiejąc przewidywać dalekosiężnych skutków 
swoich poczynań. Tak doszło do wielkiego kryzysu pod koniec dwudziestego 
drugiego wieku.

– Podobno wtedy wiele krajów zjednoczyło się, żeby nam pomóc.
– Tak, ale – jak to zwykle bywa – nie za darmo. Przez wiele lat przyszło 

nam spłacać długi tamtej interwencji, która była konieczna, ale zrujnowała nasze 
państwo niemal doszczętnie. Po kryzysie energetycznym nastąpił kryzys finansowy. 
Co prawda szybko udało nam się odbudować infrastrukturę i sieci energetyczne 
zniszczone podczas walki z maszyną, jednak każda nierozważna decyzja dotycząca 
gospodarki kosztowała nas wówczas o wiele więcej niż dotychczas. Oczywiście 
w związku z tym znacznie pogorszyła się także jakość życia społeczeństwa. Kolejne 
rządy nie potrafiły podźwignąć finansowo kraju. Postanowiono więc ponownie 
wpłynąć na ludzi, aby wzięli na siebie, przynajmniej częściowo, odpowiedzialność 
za błędy wybieranej przez siebie władzy. Musisz wiedzieć, że dawniej wybory były 
anonimowe. Jednak wtedy to się zmieniło. Każdy obywatel musiał w wyzna-
czonym czasie oddać głos na wybranego kandydata i... poddać się skanowaniu 
siatkówki. Jeśli poczynania rządu pogorszyły jeszcze bardziej sytuację gospodarczą 
kraju i doprowadziły do wzrostu zadłużenia, na jego wyborców nakładane były 
olbrzymie kary, wkalkulowane w podatki. Miało to zapobiec narastającym konflik-
tom pomiędzy zwolennikami dominujących frakcji politycznych, a jednocześnie 
uczynić obciążenia finansowe bardziej sprawiedliwymi dla społeczeństwa.

– Bardzo mądrze – pochwalił Janek.
– Teoretycznie tak. W praktyce jednak okazało się, że ludzie, aby unik-

nąć płacenia dodatkowych kwot, zaczęli głosować na kandydatów, którzy ich 
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zdaniem nie mieli szans na wygraną w wyborach. Dawniej zazwyczaj było tak, 
że na scenie politycznej liczyły się głównie dwie lub trzy największe partie. Po 
wprowadzonych zmianach nagle do głosu doszły niszowe ugrupowania.

– To chyba dobrze, skoro poprzednie nie umiały nic zmienić? – wtrącił 
chłopiec.

– Mogłoby być dobrze, gdyby nie to, że w tamtym czasie znaczenia na-
brały ruchy konserwatywne. Część ludzi zaczęła odwracać się od postępowych 
ideologii i zwracać się ku koncepcjom, które wcześniej zdawały się już niknąć 
w mrokach historii. Trudno powiedzieć, ile osób głosowało na tę opcję politycz-
ną, chcąc uniknąć podwyższonych podatków i wierząc, że wybrany kandydat 
nigdy nie może zdobyć władzy, a ilu znalazło się wiernych wyznawców, dość 
powiedzieć, że po raz pierwszy wybory w kraju wygrała Partia Monarchistów.

Janek ze zdziwienia otworzył szeroko oczy.
– Więc jednak to prawda, że Smoka wybrali ludzie? – zapytał z niedo- 

wierzaniem.
– Nie. – Zofia skrzywiła się. – Jego ojca. Trudno powiedzieć, żeby jego 

ojciec był człowiekiem rozsądnym, ale nie był tyranem. W pewnych kwestiach 
popierali go nawet demokraci. Pewnie on sam nie podejrzewał, do czego będzie 
zdolny syn. W przeciwnym razie może nie forsowałby z takim entuzjazmem 
monarchii dziedzicznej...

Janek siedział ze wzrokiem wbitym w podłogę. Pomimo młodego wieku, 
sprawiał wrażenie człowieka do głębi rozgniewanego, nie potrafiącego pogodzić 
się z niesprawiedliwością. Wreszcie stwierdził:

– To on powinien być numerem.
Zofia spojrzała na niego z zaskoczeniem, ale i z aprobatą. Chłopak był by-

strzejszy, niż jej się z początku zdawało. Czasami odnosiła wrażenie, że rozumiał 
więcej, niż wskazywałyby na to jego zachowanie i młodzieńczy wiek.

– Władza psuje ludzi, zwłaszcza taka, o którą nigdy nie musieli się sta-
rać – powiedziała z namysłem. – Dlatego teraz on jest w tym kraju jedynym 
człowiekiem, który każe się nazywać panem i który sam sobie nadał imię. 
Pamiętaj, żeby w miejscach publicznych przestrzegać wszystkich jego nakazów 
i zakazów. Nigdy jednak nie dopuszczaj ich do swojego serca.

Popatrzyła na chłopca ciepło, z matczyną niemal czułością. Siedzieli tak 
przez chwilę w milczeniu. Wreszcie zerwała się z fotela, jakby nagle o czymś 
sobie przypomiała, i zwróciła się do chłopaka:

– Chciałabym, żebyś z dzisiejszej lekcji zapamiętał przede wszystkim 
jedno: największą słabością demokracji okazała się dyktatura. Musimy już koń-
czyć. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Skontaktuję się z twoimi rodzicami. Na 
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razie czekaj i... – Podeszła do podświetlanego regału z książkami, niemal tak 
wielkiego, jak jedna ze ścian pokoju. Przeszukiwała wzrokiem tytuły, aż w końcu 
znalazła. Sięgnęła ręką po stary tom i podała go chłopcu.

– Chciałabym, żebyś przed naszym następnym spotkaniem przeczytał to.
Janek zerknął na tytuł.
– Ucieczka od wolności?
– Tak. Myślę, że ta lektura dobrze uzupełni to, o czym dzisiaj rozmawia-

liśmy. A teraz musimy się pożegnać.
Chłopiec ostrożnie podniósł się z siedziska, spakował książkę i skierował 

się w kierunku drzwi. Zanim jednak pożegnał się, zapytał:
– A czy następnym razem mogłaby mi pani Zofia opowiedzieć 

o reptilianach?
Po twarzy kobiety przemknął cień. Sprawiała wrażenie przestraszonej 

i jakby zgorszonej pytaniem.
– Nie ma się czym fascynować – odparła krótko. – To są bardzo źli lu-

dzie, którym nadmiar pieniędzy pomieszał zmysły.
– Ale czy to prawda, że oni... wyglądają jak węże? – Nie dawał się zbić 

z tropu chłopak.
– Na pewno coraz mniej podobni są do ludzi. Już bardzo późno. – 

Kaszlnęła znacząco.
Janek niechętnie pożegnał się z nauczycielką i pchnął drzwi. Gdy tylko 

wyszedł, Zofia zakodowała mechanizmy blokujące wejście, zerkając na cyfry 
wyświetlane na ścianie.

Dziewiętnasta czterdzieści trzy. Opadła ponownie w amortyzujące siedzenie 
fotela i zaczęła nerwowo skubać skórki przy paznokciach. Bała się, że rozmowa 
z chłopcem zbytnio się przeciągnęła i że nie zdąży wypuścić go z mieszkania, 
zanim przyjdą. Tymczasem wciąż nie nadchodzili. Minuty dłużyły się w nieskoń-
czoność. Zdawało jej się, że powietrze w pomieszczeniu przybrało gęstość lepkiego 
płynu amortyzującego, oblewającego jej ciało jasnofioletowymi mackami.

Nagle przywołała w myśli ostatnie pytanie chłopaka. Reptilianie... Jakież 
to nieludzkie. Odczłowieczenie musiało przebiegać w obie strony. Nie tyl-
ko należało przeprowadzić dehumanizację na masową skalę, pozbawić ludzi 
imion, tożsamości i czci, aby pełnili funkcję bezwolnych robotów. Być może 
w pierwszej kolejności ci, którzy do tego doprowadzili, musieli odczłowie-
czyć samych siebie. Musieli uznać się już nie tylko za nadludzi, ale za istoty 
kompletnie odmienne, aby samych siebie przekonać o własnej bezkarności, 
własnym prawie do niszczenia cudzego życia. Jedynym, czego pragnęli, było ni-
czym nieograniczone poczucie sprawstwa, choćby kosztem tego poczucia mieli 
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zniszczyć wszystko na swej drodze. Węże, smoki... Cóż za gorzka symbolika 
stawała się realnym obrazem, nie mniej rzeczywistym niż drzewa czerniejące 
za oknem w cieniu wieczoru.

Z rozmyślań wyrwało ją pukanie, a właściwie łomot już nie tak skutecznie 
tłumiony przez grubą blachę obitą drewnem.

– Kto tam? – zapytała słabym głosem.
– Osiem jeden dziewięćdziesiąt dwa. – Usłyszała w odpowiedzi mę-

skie wołanie.
Przełykając ślinę, dotknęła ostrożnie panelu otwierającego drzwi. Do 

środka wszedł rosły mężczyzna w wieku około czterdziestu lat, ubrany w mun-
dur. Natychmiast zatrzasnął za sobą zamki blokujące.

– Witaj, Joanno.
– Witaj, Piotrze.
Ostrożnie usiadł na tym samym siedzisku, które wcześniej zajmował Janek.
– Przykro mi przynosić złe wieści, ale będzie chyba lepiej, jeśli od razu 

przejdę do rzeczy.
– Słucham – szepnęła zmartwiała.
– Nasz człowiek, który był najbliżej w ich szeregach, zniknął w niewyja-

śnionych okolicznościach.
– Jak to?
– Nic więcej nie wiem, a nawet gdybym wiedział, nie mógłbym ci po-

wiedzieć. Dlatego przyszedłem sam. Jego miejsce zajmie twój syn.
Opadła na fotel z wyrazem straszliwego udręczenia. Wyglądała, jakby 

nagle postarzała się o dwadzieścia lat, choć już i tak jej twarz była poorana 
zmarszczkami. Teraz jednak przypominała umierającą postać, tak nieludzko 
skurczoną, jak gdyby ten fotel miał być jej miejscem spoczynku.

– Przykro mi, Joanno. Innego rozwiązania nie znaleźliśmy. Dlatego nie 
mógł tu dzisiaj przyjść ze mną.

Wpatrywał się w nią w milczeniu, zastanawiając się, czy po takiej infor-
macji powinien jeszcze cokolwiek mówić. Choć zdecydował się oszczędzić jej 
więcej cierpień, ona sama przerwała ciszę.

– Podobno te łuski... Podobno są kuloodporne. Osiemdziesiąt osiem 
sprawił sobie nowe, tak ostatnio słyszałam.

– Skąd wiesz takie rzeczy? – Mężczyzna przestraszył się nieco.
– Mówił mi. Michał mi powiedział, kiedy ostatnio był u mnie. A więc 

to musi być prawda.
– Więc jednak Złotooki nie jest taki głupi. Nie chodziło tylko o wygląd.
– Nie. Jego oficerowie też już się poddają tym operacjom.
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Siedzieli markotni, nie patrząc nawet na siebie. Piotr żałował, że jego 
przyjaciel opowiadał matce takie szczegóły. Gdyby nic nie wiedziała, mogłaby 
sądzić, że jest jakaś nadzieja dla jej syna. Teraz jednak ta i tak szalona misja 
okazała się samobójcza. Kobieta zaczęła powoli dobierać słowa.

– Tak widocznie musiało być. Jeżeli my nie zmarnowaliśmy życia, to on 
także swojego nie zmarnuje.

Piotr spojrzał na nią z podziwem.
– Prawdziwie zasługujesz na to imię. Jesteś równie dzielna, jak Joanna d’Arc.
Nie odpowiedziała. Niczego mu nie zaproponowała, nie pytała o nic. 

Siedziała tylko, blada i cicha, z martwym wzrokiem wbitym w podłogę.
– Dziękuję ci, Joanno. Zrobiłaś dla nas wszystkich więcej niż ktokolwiek.
Kiwnęła głową bardzo powoli, jakby pokonując wewnętrzną blokadę.
– Gdybyś czegoś potrzebowała...
Znów potaknęła, nawet na niego nie patrząc.
– Pójdę już. Chciałbym zostać przy tobie, ale muszę wracać do rodziny.
Nagle na ułamek sekundy na jego twarzy odmalował się wyraz olśnienia.
– A może pójdziesz ze mną? Przyjdź do nas, proszę.
Przecząco pokręciła głową, wciąż nie podnosząc wzroku. Kiedy zaczął 

ją namawiać i prosić, wreszcie stwierdziła, że chciałaby zostać sama. Zapytała 
jeszcze tylko:

– O której?
– Dwudziesta druga – odpowiedział.
Z poczuciem bezradności i żalu pożegnał ją i wyszedł, starannie zamykając 

za sobą drzwi.
Nie wstała nawet, żeby sprawdzić zabezpieczenia. Pomyślała, że tej 

nocy mogłaby zostawić drzwi otwarte na oścież. Nie bała się. Chciała tylko 
zasnąć i nie obudzić się więcej. Wszystko dla ludzi przez jednego, który już 
nawet nie mógł nazywać się człowiekiem. To czas niszczenia człowieczeństwa 
i mnożenia tożsamości, by tylko przetrwać, by istnieć. Wąż, Smok, Złotooki, 
osiemdziesiąt osiem, jak nazywało go podziemie... Liczyła się teraz jego 
śmierć. Śmierć na szali wartości przeważyła życie, nawet jej dziecka, odważ-
nego dziecka, któremu jakimś cudem udało się przeniknąć w szeregi nieprzy-
jaciela. Pomyślała, że takiej krwi nie warto przelewać dla ludzi, którzy nawet 
nie potrafili zachować swej wolności i uchronić jej przed wrogiem. Wbiła 
palce w skronie, jakby chcąc wyrwać te myśli, które najbardziej zatruwały jej 
serce. Dopóki miała poczucie, że to ważna sprawa, dopóki miała nadzieję, 
że chłopcy tacy, jak Janek będą mogli znów dorastać w normalnym kraju, 
była w stanie poświęcić bardzo wiele. Nie umiała jednak znieść świadomości, 
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że już kiedyś zaprzepaszczono wartości, na których ołtarzu wielu ludziom 
przyszło składać podobne ofiary.

Podniosła głowę i spojrzała na wyświetlacz. Sześć po dwudziestej pierw-
szej. To oczekiwanie sprawiało jej niewysłowiony ból. Żaden amortyzator nie 
mógłby ukoić napiętych mięśni. Wstała i pomiędzy półkami regału odszukała 
schowek. Osiem tabletek. Tyle trucizny udało jej się wykupić od znajomej 
pracującej w laboratorium. Co prawda pigułki nie były przeznaczone dla niej. 
Rozdawała je współpracownikom, na wypadek gdyby siatka konspiracyjna mia-
ła paść... To miał być ostateczny ratunek przed przesłuchaniami. Oficerowie 
Złotookiego nie znali litości.

Zerknęła znów na zegar. Trzynaście po dwudziestej pierwszej. Środków 
nasennych nie miała, a nawet gdyby je posiadała, to nie chciała uspokajać się 
w ten sposób. Zacisnęła w dłoni dwie tabletki i zamknęła schowek. Jedna wy-
starczyłaby w zupełności, zwłaszcza dla tak drobnej staruszki, ale na wszelki 
wypadek... Opadła znów w fotel i przymknęła powieki. Czas wlókł się niemiło-
siernie. Przez moment pożałowała, że nie pozwoliła się namówić na pobyt u ro-
dziny Piotra. Może to było lepsze rozwiązanie. Natychmiast jednak machnęła 
ręką, chcąc odgonić tę myśl jak natrętną muchę.

Najbardziej pragnęła milczenia. Pragnęła modlitwy. O, jak dobrze by-
łoby móc zwrócić się do kogoś o wiele potężniejszego, kogoś, kto mógłby 
pomóc, bo dysponował większą władzą niż Złotooki. Jak dobrze byłoby po-
rozmawiać z kimś, kto wycierpiał nawet więcej niż jej rodzina, z kimś, kto 
poniósł jeszcze większą ofiarę. Zawsze starała się jednak być ze sobą uczciwa 
i ponieważ nigdy nie wierzyła w Boga, to nie mógł on się nagle urzeczywistnić 
w jej potrzebie. A może mógł...?

– Jeśli jesteś, uratuj mojego syna... – wyszeptała, zaciskając powieki i ko-
łysząc się znów niczym dziecko.

Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w jego imię, tam on jest wśród 
nich. To słyszała dawno temu, chociaż jej rodzice też nie byli wierzący. Miała 
jednak przyjaciela, który zaprowadził ją do kościoła. Gdzie dwóch lub trzech... 
Teraz nie było przy niej ani rodziny, ani przyjaciół. Nigdy nie czuła się tak 
samotna. A choćby i ktokolwiek był przy niej, nie byłby w stanie udźwignąć na-
wet połowy jej bólu. Nie wiedziała, czy zniosłaby czyjąś obecność. Ona i jej syn 
musieli wziąć na swoje barki odpowiedzialność, której wyrzekli się ich dziad-
kowie. Chcieli wykupić wolność, którą ich naród porzucił. Przynajmniej tego 
dnia było więc ich dwoje: ona i jej syn. Dwoje wolnych ludzi. Czy ktokolwiek 
mógł się zmierzyć z taką wolnością? A przecież kiedyś zebrać się mogło nie tylko 
dwóch czy trzech, lecz cały naród mógł pójść i sięgnąć po tę najwyższą wartość, 



o którą teraz musieli walczyć. Polityka jak zawsze okazała się okrutna, a przecież 
mogła być modlitwą, przecież władza w rękach narodu mogła być czymś więcej 
niż tylko pobożnym życzeniem.

Spojrzała na wyświetlacz. Pięćdziesiąt trzy po dwudziestej pierwszej. 
Wzdrygnęła się i zacisnęła mocniej dłoń, w której trzymała tabletki. Miała ręce 
mokre od potu, więc substancja zaczęła rozpuszczać się nieznacznie, pozosta-
wiając na skórze białawy ślad. Mogłaby włożyć do ust tylko jedną i wszystko 
skończyłoby się po kilku minutach. Świat by się skończył. Szkoda, że nie dane 
jej było choć raz jeszcze spotkać się z synem.

Nagle przypomniała sobie o Janku. Z nim jeszcze miała się zobaczyć, jego 
przemyśleń na temat przeczytanej książki miała jeszcze wysłuchać. Zacisnęła 
powieki i zaczęła nucić najciszej, jak umiała „wszystko trwa, dopóki sam tego 
chcesz”. Nagle otworzyła oczy i zobaczyła przed sobą jarzące się w ciemności cyfry. 
Dwudziesta druga. Dwa zera. Nie mogło być pomyłki. Przycisnęła złożone dłonie 
do warg. Może nic się nie dzieje... Może nie dzieje się nic. Powoli wypuściła 
powietrze z ust. Znów spojrzała na zegar. Były już dwie minuty po dwudziestej 
drugiej. A więc to koniec?

Nagle powietrzem wstrząsnął olbrzymi wybuch. Fala uderzeniowa szła od 
strony centrum miasta. Joanna upadła, choć w tym miejscu wstrząs nie mógł 
być już tak silny. Dwie białe tabletki potoczyły się po podłodze.



Bartek Biedrzycki – Bartek „godai” Biedrzycki (ur. 3 czerwca 1978 roku 
w Warszawie) – mieszkający w Konstancinie-Jeziornie polski scenarzysta, wydaw-
ca i publicysta komiksowy, podcaster, autor fantastyki. Pod wieloma względami 
jest reliktem. Urodził się w latach 70., ale ludowa rzeczywistość, do której wy-
chowywano go w latach 80. nigdy nie nadeszła. Grał w gry na 8-bitowym Atari, 
a klocki Lego znał głównie z Pewexu. Był nauczycielem i żołnierzem, pracował 
w nocnych klubach i telewizji, w końcu rzucił wszystko i poszedł robić do pry-
watnej korporacji. Fantastykę poznał dzięki przygodom pilota Pirxa, ale zaczyty-
wał się także w wielotomowych sagach fantasy. Zanim zaczął publikować książki, 
pisał i wydawał komiksy, zajmował się publicystyką oraz nagrał kilkaset audycji 
mówionych. Lubi mięso, robienie zdjęć i rozbiórki mostów drogowych. Jest au-
torem serii powieści i opowiadań postapokaliptycznych, utopijnej serii o polskich 
kosmonautach w alternatywnej historii, sięga także po cyberpunk, dystopię i dark 
future. Opublikował książki Kompleks 715, Stacja Nowy Świat, Dworzec Śródmieście 
i Kołysanka stop. Jego opowiadania ukazywały się m.in. w „Nowej Fantastyce”.  
Jest redaktorem naczelnym magazynu „Fenix Antologia”.
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naJlepSza

Przez pozbawione szyby, zakryte gęstą, grubą siatką okno wpadało ostre, 
jasne światło. Gdzieś wysoko na zasnutym chmurami niebie świecił księżyc, 
ale jego blask przyćmiewały halogenowe reflektory oświetlające cały teren. 
Zwaliste budynki z betonu zasłaniały horyzont, zasłaniały niebo, tworzyły sza-
re, mroczne wąwozy zajmujące pobliski teren. Z rozjarzonych przez całą noc 
okien światło padało na ubitą, tłustą i czarną od smarów ziemię, na pokryte 
nalotem sadzy chodniki, na wysokie krawężniki. Strzeliste kratownice wież, 
na których gronami osadzone były reflektory, sterczały w nocne niebo. Setki 
i tysiące metrów siatki i skłębionego kolczastego drutu otaczały teren, izolując 
wszystko i wszystkich.

Budynek był stary, zniszczony, znać było upływ czasu; pamiętał jeszcze 
wiek ubiegły. Dawniej musiał służyć za czynszowe mieszkania; wskazywał na 
to układ pomieszczeń, przejść, z których dawno zniknęły drzwi, wąskich klatek 
schodowych i korytarzy. Ściany pokryte leciwym, pylącym tynkiem były miej-
scami spękane. Sam tynk odchodził płatami, odsłaniając wewnętrzną strukturę 
muru, zalegając na zniszczonej posadzce, której kolor i właściwości umknęłyby 
obecnie najbystrzejszemu obserwatorowi. Miejscami zachowały się resztki wy-
kładzin, które kiedyś też musiały mieć jakąś barwę, może nawet jakiś wzór czy 
fakturę. Teraz wszystko było jednolicie bure, poznaczone zaciekami i smuga-
mi – ciemniejszymi, brunatnymi lub jaśniejszymi, szarymi. Wszystko było suche 
i pyliste. Wszystko za wyjątkiem okolic okien i drzwi, wokół których osiadała 
tłusta sadza wpadająca wraz z nieznacznym powiewem.
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Było gorąco. Suche, ciężkie powietrze stało na korytarzach i w pomiesz-
czeniach. Rozpalony podmuch niósł ze sobą zapach smarów, smród paliwa, 
ostrą woń ozonu. Bywały noce, kiedy wiał silniejszy wiatr i wtedy czuć w nim 
było wilgoć. Słoną wilgoć, osiadającą na języku w jedyny i wyjątkowy sposób, 
tak odmienny od cierpkiego posmaku sadzy, siarki i spalin. Noce takie zdarzały 
się jednak niezwykle rzadko. A to nie była taka noc.

Dziewczynka siedziała pod ścianą, plecami wsparta o niską ramę okienną. 
Cuchnący przeciąg owiewał jej twarz, targał skołtunione włosy. Oczy, wielkie 
i ciemne, miała otwarte, wbite gdzieś w przestrzeń, ale jakby niewidzące. 
Źrenice rejestrowały ruch na korytarzach, reagowały na zmiany oświetlenia, ale 
sygnały z siatkówki nie pobudzały mózgu.

Dziewczynka była śmiertelnie zmęczona.
Siedziała pod burą ścianą, oparta o niską framugę okna, tuż obok wielkiej 

plamy, gdzie kiedyś odpadł kawał tynku. Włosy miała jasne, krótkie, jakby siwe, 
pokryte pyłem i niemyte od tak dawna, że nikt z obecnych w tym strasznym bu-
dynku nie byłby w stanie zliczyć. Nikt z nich nie potrafił liczyć. Nikt nigdy nie 
nauczył ich liczyć, bo nigdy nikomu nie było to potrzebne. Połatane łachmany 
okrywały ciało dziewczynki. Workowata bluza nieokreślonego koloru i luźne 
spodnie pokryte mozaiką plam. Dziecko ledwo wypełniało strój spływający 
po ostrych, jakby ptasich kształtach, nieopinający niczego, oblewający luźno 
efemeryczną sylwetkę.

Źrenice dziewczynki zwęziły się nagle, kiedy ostry snop światła wpadł 
przez okno i rozjaśnił posadzkę, wydobywając z jednolitej, burej powierzchni 
zarysy plam, kafelków i wyszczerbień. Dziewczynka drgnęła. Drgnęła też jej 
drobna dłoń o palcach, które musiały być kiedyś delikatne, lecz teraz pokryte 
były stwardniałą, przebarwioną skórą, przykurczone, o paznokciach zdartych 
głęboko, otoczonych wianuszkiem strupa. Te palce pocierały posadzkę, 
rozcierały leżący na niej pył, proch pochodzący z tynku, z cegieł, ze skruszonych 
kafli podłogi. Ucierały i mieszały czerwień wypalonej gliny, szarość wapiennej 
zaprawy, błękit terakotowej glazury. Palce chude i żylaste, lecz silne wieloma 
latami ustawicznej pracy.

Dziewczynka głęboko wciągnęła w płuca cuchnące przemysłowymi wyzie-
wami powietrze, poruszyła głową. Zza okna dobiegał nigdy niemilknący łoskot 
fabryki. Ustawiczny stuk, rozedrgany dygot, głośny łoskot mechanicznej maszy-
nerii, piskliwy świst parociągów, trzeszczące terkotanie linii przesyłowych. Teren 
pulsował ciężkim, mozolnym rytmem. Gorącym, rozedrganym i mrocznym.

Dziewczynka wsłuchała się w odgłosy budynku. Nie padło ani jed-
no słowo, bo nikt nie mówił tu bez potrzeby. Wokół, w pomieszczeniach 
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odchodzących na obie strony korytarza, leżeli inni. Dziesiątki, może setki. 
Chłopcy i dziewczęta, pogrążeni we śnie, bo ich zmiana się skończyła. Uciekali 
z tej jawy w krainę koszmarów, w których przeżywali od nowa wydarzenia dnia. 
Z koszmaru można było obudzić się tylko do rzeczywistości, a sen dawał chociaż 
odrobinę wytchnienia.

Słychać było oddechy, setki oddechów. Niektóre lekkie i ulotne, inne 
ciężkie, astmatyczne, chrapliwe; wydobywały się z ust i nozdrzy, uciekały ze 
spierzchniętych, spękanych warg. Ciche i głośne, delikatne i bolesne, kurczowe 
i swobodne. Czasem ktoś jęknął, czasem zaszurała na resztkach wykładziny 
czyjaś dłoń, trzasnął staw. Ktoś obrócił się na drugi bok. Ktoś wstał i powlókł 
się do ustępu. Halogenowe światło padło na jakąś wychudłą, poszarzałą twarz, 
oświetliło łachmany okrywające ciało.

Czuć było smród setek ciał. Smród brudu, zastarzałego i świeżego potu, 
odór trawionego pokarmu przetykany zapachem moczu. W głębi korytarza, 
gdzie znajdował się węzeł sanitarny, nasilał się odór łajna i rozkładu, wilgotnej 
pleśni i zgnilizny.

Dziewczynka podniosła dłonie do oczu. Przez wierzch jednej z nich prze-
biegała świeża blizna, jeszcze zaogniona, zaczerwieniona. W miejscu gdzie pękł 
strup, zakrzepła pierwotnie rubinowa, a teraz brunatna kropla krwi. Obróciła 
obie dłonie wnętrzem ku twarzy. Na opuszkach palców osiadł wielokolorowy 
pył. Szarość betonu, czerwień cegły, błękit terakotowej glazury.

Dziewczynka uśmiechnęła się i przeciągnęła opuszkami palców po po-
liczkach, zostawiając kolorowe smugi. Wciągnęła powietrze głębiej w płuca, 
zdusiła w gardle narastający kaszel, zachłysnęła się wpadającą przez okno nocą. 
Uniosła głowę, a na jej twarzy wykwitły małe, delikatne tęcze, ślady drobnych, 
spracowanych dłoni.

Fabryki kombinatu pulsowały. Ciężki, basowy rytm maszyn narastał i opa-
dał, szum i stukot metalu, powtarzające się sekwencje uderzeń, melodyjny dźwięk 
syreny, świst uciekającej pary. Brzmiał jak muzyka, chociaż dziewczynka słabo 
znała muzykę. W noclegowni nie rozbrzmiewała nigdy. Nie było tu słychać nawet 
śpiewu, niekiedy jedynie żałosny jęk przerywał szmer oddechów. Czasem, kiedy 
maszerowali na swoją zmianę, z posterunku strażników dobiegały jej uszu strzępy 
nagrań z radia, nieznane, egzotyczne dźwięki instrumentów, dziwne, anielskie, 
niemal ludzkie głosy, tak inne od ochrypłych, wystraszonych szeptów i głośnych, 
pełnych nienawiści krzyków, jakimi posługiwali się strażnicy.

Teraz rytm kombinatu nabrał mocy, stężał, wypełnił jej umysł. Dziewczynka 
dźwignęła umęczone plecy, coś strzeliło jej w szyi, pokręciła głową, potoczyła 
oczami.
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Podparła się dłonią. Pod palcami czuła pył, roztarła go po posadzce. 
Podciągnęła się drugą ręką za siatkę okna. Obróciła się twarzą w kierunku 
rozjarzonej nocy. Odchyliła głowę do tyłu. Rytm narastał, pulsował w jej skro-
niach. Błyski świateł odbijały się w ciemnych tęczówkach. Łoskot kombinatu 
rezonował pod czaszką, poruszał całym światem.

Narastał.
Dziewczynka obróciła się twarzą w kierunku korytarza i otworzyła usta. 

Krzyknęła, ale żaden dźwięk nie wydobył się spomiędzy spierzchniętych warg.
Skurczyła się, zebrała w sobie, pochyliła w głębokim ukłonie. Potem 

wyprostowała i wyrzuciła w górę ręce, wykrzykując swoją radość do rytmu 
łoskoczącego kombinatu.

– Jestem najlepsza! – Krzyk rozdarł szarą stagnację noclegowni. Drgnęło 
zastałe powietrze, jęk przeszedł przez szeregi śpiących postaci. Dziewczynka pu-
ściła się biegiem przez korytarz. Z pomieszczeń wyglądali inni, zerkali rozespani, 
wytrąceni z monotonnej równowagi, wzburzeni tym zaburzeniem tego, co było 
zwykłe i codziennie.

Mięśnie zabolały, zmuszone do niezwykłego wysiłku. Nie były to jednak 
wątłe i słabe mięśnie dziecka; były to żylaste, napięte jak postronki mięśnie przy-
zwyczajone do wieloletniej, codziennej, wytężonej pracy. Kurczyły się i rozluźnia-
ły jak mechanizm, bez udziału świadomości, napinały się i poruszały delikatnym, 
wyniszczonym ciałem.

Biegnąc, dziewczynka złapała się futryny, w której od wieków nie było drzwi.
Zatoczyła się i wpadła do pomieszczenia, pomiędzy drzemiących pod 

ścianami.
– Najlepsza! – krzyknęła, chwytając pod brodę unoszącego się na kola-

nach chłopca.
– Mam siłę, dam radę, jestem najlepsza! – wrzasnęła. Zmrużyła oczy, wi-

dząc jak wszyscy dźwigają się z podłogi, zdezorientowani, wytrąceni z równowa-
gi, wybudzeni z płytkiego, nerwowego snu. Obróciła się wokół osi, rozrzucając 
szeroko ramiona, potem znów, i znów, i znów…

Łoskot i puls fabryki przybrały na sile, przyspieszyły. W głowie dziew-
czynki zagrała muzyka, zatętniła seriami dźwięków, zafalował od niej cały 
świat. Bure ściany, brudne podłogi, wyblakłe przejścia nabrały nagle barw, 
zapulsowały dźwiękiem.

Wyskoczyła w powietrze, obracając się wokół własnej osi. Rytm pulsował 
w jej głowie, przed oczami migały twarze – szare, zmęczone, o pustych, mar-
twych oczach. Twarze dzieci wegetujących w tym miejscu, zapomnianym przez 
bogów i ludzi.
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Czuła w mięśniach rozkoszny ból fizycznego wysiłku, odświeżające napię-
cie, sprężenie włókien w każdym tanecznym kroku, pulsowanie krwi. Rozrzuciła 
znów ręce na boki, jakby chciała objąć cały świat. Wszyscy wokół, chłopcy 
i dziewczęta otaczający ją, podskakiwali wysoko w powietrze, krzycząc w eksta-
zie. Podbiegała do każdego z nich, dźwigając na nogi tych, co leżeli, pomagając 
podskoczyć tym, co stali, wirując wspólnie z tymi, co podskakiwali.

– Jestem najlepsza! – wrzasnęła, a świat wirował, porwany jej energią. 
W głowie jej się kręciło, a serce uciekło gdzieś w pięty. Zamarła i teraz to świat 
wirował wokół niej, rozbrzmiewając falami dźwięków i rozbłyskując feerią barw.

Łoskot otwieranych drzwi obwieścił koniec nocnej zmiany. Stalowe 
skrzydła uderzyły o ściany, w powietrze wzbiły się tumany kurzu. Strażnicy 
w jednolitych, czarnych, spranych mundurach weszli do korytarza, a stamtąd 
do bocznych pomieszczeń. Kopniakami budzili tych, którzy nie stali jeszcze 
w szeregu gotowi do pracy. Szturchnięciami drewnianych pałek dodawali wigoru 
tym, którzy ruszali się zbyt opieszale. Krzykiem rozwiewali resztki sennych 
majaków, ciosami okutanych w grube rękawice dłoni przywracali rumieńce 
bladym obliczom.

Jeden ze strażników przeszedł przez cały budynek, zaglądając do bocznych 
pomieszczeń i sprawdzając, jak radzą sobie jego podkomendni. Szedł spokojny 
i niewzruszony pośród rejwachu brutalnej pobudki.

Na końcu korytarza, pod oknem, siedziała dziewczynka. Oczy miała 
szeroko rozwarte, zapatrzone w przestrzeń. Po policzkach ciągnęły się smugi 
pyłu ze skruszonej cegły, z terakoty, z betonu. Główny strażnik chwycił małego, 
wychudłego trupa za rękę i zarzucił sobie na ramię. Ciało dziecka było lekkie, 
kruche, jakby nierzeczywiste. Bez wysiłku wyniósł dziewczynkę na zewnątrz, 
gdzie zabiedzone truchło zostało wrzucone na furgonetkę obok kilku innych. 
Samochód ruszył, strzelając kłębami spalin z rury wydechowej.

Z budynku w mozolnym, niezmiennym rytmie wynurzały się ludzkie 
postacie odziane w połatane łachmany.

Kombinat pulsował rytmem wytężonej pracy.

Konstancin-Jeziorna, styczeń 2018,  
z pozdrowieniami dla pań Furler i Ziegler
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conFirmatio Vir llamki, albo  
o wizycie nieziemca macka Simma na StareJ ziemi

Mack Simm otworzył oczy i przetarł powieki wierzchem dłoni. Obsługa 
pokładowa kończyła nadawanie podziękowań i ostatnich instrukcji dotyczą-
cych opuszczenia pojazdu. Odczekał cierpliwie, aż reszta pasażerów rejsowego 
lotu z Luny III przepchnie się w końcu ku wyjściu do śluzy dekontamina-
cyjnej. Gdy przejście między fotelami opustoszało, wstał, wyciągnął z szafki 
nad głową średniej wielkości torbę podróżną i sam ruszył ku wyjściu. Ruda 
stewardessa o jasnej karnacji w zgrabnym, kryjącym kształty garniturze ski-
nęła mu głową. Złapał się na tym, że myśli o niej jako o stewardessie, bo 
miała kolczyki i długie włosy upięte w kok, ale w końcu był na Starej Ziemi… 
Uśmiechnął się do niej nieznacznie, lecz widząc nieprzyjemny błysk w oku, 
skinął tylko formalnie głową. Z boku otworzyły się drzwi i wynurzyła się 
z nich pilotka – postawna, ogolona na łyso kobieta o fluorescencyjnych ta-
tuażach na skroniach i obsydianowej skórze. Nie zwlekając dłużej, przeszedł 
przez drzwi do wnętrza śluzy i pozwolił się odkazić światłem ultrafioletowym, 
a następnie opryskać pianką antyseptyczną, która w ciągu kilku minut stęża-
ła i opadła w chmurze drobnego pyłu, wessanego szybko przez system śluzy. 
Poruszył głową, aż trzasnęły kręgi, i wyszedł ze śluzy dekontaminacyjnej do 
oszklonego, napowietrznego rękawa, a następnie do hali odpraw. Szybka 
kontrola biometryczna potwierdziła jego dane, sprawdzenie wizy handlowej 
było formalnością. Musiał jeszcze tylko przesłuchać przypominający wykład 
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o kulturze i zasadach postępowania na Ziemi i w końcu znalazł się przed 
terminalem lotów bliskiego zasięgu. W obie strony rozciągał się wyłożony 
granitową kostką deptak, obramowany szerszymi, pokrytymi szkliwem po-
limerowym ścieżkami rowerowymi, po których przemykali cykliści w cie-
niu gęsto nasadzonych drzew. Rozejrzał się i podszedł do słupa z napisem 
„TAXI”. Podjechał do niego pierwszy w szeregu rikszarz, postawny, biały męż-
czyzna o opalonych, pokrytych tatuażami przedramionach, z chromowanymi 
ćwiekami w brwiach, wargach i płatkach uszu.

– Państwo życzą rikszę? – zapytał.
– Ile pan weźmie do… – zaczął Simm, ale tamten przerwał mu, raptow-

nie wciągając powietrze.
– Czyżby państwo właśnie założyli z góry naszą płeć?! – obruszył się 

teatralnie.
Mack zaklął w duchu. To jednak była Stara Ziemia.
– Czy państwo zdają sobie sprawę z faktu, że… – perorował rikszarz, ewi-

dentnie na użytek miejskiego systemu monitoringu. Pięć dla mówiącego, dziesięć 
dla słuchającego, głosiło stare porzekadło, popularne w pewnych kręgach.

– Państwo wybaczą – powiedział głośno Mack do taksówkarza – właśnie 
przyleciałem z Marsa.

– Och. W takim razie myślę, że nie mieli państwo złych intencji. Nie 
czujemy się w żadnym wypadku obrażeni. – Puścił perskie oko, kończąc tę farsę 
i włączając tachometr. – Dokąd więc?

Chwilę później mknęli już drogą dzielnicową, poruszając się sprawnie 
w tłumie rowerów, tandemów i riksz. Przemknęli przez dzielnicę i włączyli się 
do ruchu na obwodnicy śródmiejskiej.

– Od teraz druga strefa – rzucił rikszarz, pedałując zawzięcie i przełącza-
jąc tachometr. – Rozumieją państwo, to już przedmieścia, tu dopuszczony jest 
ruch samochodowy służb komunalnych.

Mack jedynie mruknął coś potwierdzająco. Ziewnął, bo zaczynał go 
dopadać rocket lag. Rozejrzał się. Opuścili już śródmieście o typowej, miej-
skiej zabudowie i mknęli przez parkową okolicę, w której pomiędzy starymi 
drzewami i farmami wiatraków stały osiedla szeregowych domów utrzymanych 
w stylu przełomu wieków. Światło odbijające się od paneli fotowoltaicznych 
pokrywających dachy oślepiło go, więc wygrzebał z torby okulary przeciwsło-
neczne, specjalnie kupiony model nienacechowany płciowo. Wiatr owiewający 
mu twarz niósł ze sobą ledwo uchwytny zapach obornika i gnijących roślin 
dolatujący z upraw rozciągających się po przeciwnej stronie welostrady. Grzało 
słońce późnej wiosny; Simma zmorzył sen.
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Na miejsce dotarli w godzinę później. Mack opłacił podróż i stanął na 
podjeździe przed schludnym, podmiejskim szeregowcem. W stojaku na rowery 
stała tylko jedna maszyna, hybrydowy góral w niebieskim kolorze, prostacko 
męski, w którym rozpoznał pojazd przyjaciela. Zastukał do drzwi i odczekał, 
słysząc szybkie kroki w hallu. Otwarły się i stanął w nich Ruz.

– Mack! – wykrzyknął, ściskając go mocno i całując w oba policzki. – 
Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że dotarłeś! Nie widzieliśmy się od miesięcy.

Zagarnął gościa do wnętrza, zamykając za nimi drzwi, i uwolnił od płasz-
cza. Ubrany był w tradycyjny kilt nad kolana. Półdługie włosy założył za uszy. 
Ufarbował je na bordowo, wedle nowej mody. Nie do końca pasowały do jego 
śniadej karnacji i ciemnych brwi. Dobrze skrywaną tajemnicą rodzinną był fakt, 
że kiedy Mack Simm i Ruz Llamka poznali się w wieku szesnastu lat na obo-
zie skautowskim, ten drugi był biały jak pierwotny mieszkaniec Skandynawii. 
Rodzina chłopaka wzięła pożyczkę i po cichu przeszedł operację przyciemniania 
skóry, co pozwoliło mu dostać się na studia.

– Jak podróż? – zapytał gościa, przyglądając mu się z uśmiechem.
– Jak zwykle zrzygałem się przy wchodzeniu w atmosferę – przyznał 

tamten z uśmiechem. – Gdzie reszta?
– Jest dość wcześnie. Imani wróci dopiero za godzinę. Vir jeszcze w szko-

le, a Amień w świetlicy kolektywnej.
Usiedli w kuchni przy wysokim blacie, ale Ruz nie zagrzał długo miej-

sca, wstał i krzątał się przy płycie indukcyjnej, zaglądał do piekarnika. Widać 
było, że zaaferowany jest przygotowaniami, chociaż uroczystość miała odbyć 
się dopiero następnego dnia. Confirmatio było zwykle cichą, rodzinną imprezą, 
bardzo intymną ze względu na swój charakter, chociaż wśród plebsu zdarzały 
się odstępstwa od tej reguły i wystawne, pozbawione gustu bale. Pośród klasy 
średniej przeważały domowe przyjęcia.

Ruz, jako heteroseksualny mężczyzna żyjący z kobietą, tradycyjnie zaj-
mował się przygotowaniem wszystkiego. Na nim, gospodarzu domowym, 
spoczywała odpowiedzialność za obejście i opiekę nad rodziną, podczas gdy 
Imani robiła karierę. Kiedy mężczyźni poznali się jako nastolatkowie, żartowali 
oczywiście i snuli zupełnie inne plany, ale ostatecznie tradycja i presja środo-
wiska okazała się zbyt silna, a Ruz, mimo namów przyjaciela, nie zdecydował 
się wyemigrować ze Starej Ziemi. Skończył studia, odbębnił przepisową służbę 
publiczną i po dwóch latach jego przyszła żona zaręczyła się z nim, a potem 
zaproponowała ślub. Simm w tym czasie zrobił karierę w departamencie 
handlu wewnątrzukładowego marsjańskiego panświatowego ministerstwa go-
spodarki. Zaczął jako goniec, potem został podreferendarzem, aż ostatecznie 
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samodzielnym przedstawicielem, odpowiedzialnym za miliardowe zamówienia 
surowcowe, latającym na sąsiednie planety z dyplomatycznym paszportem 
attaché handlowego ambasady Marsjańskiego Rządu Planetarnego w kieszeni. 
W tym czasie Llamkom urodziło się pierwsze z dzieci – Vir, którego dwunaste 
urodziny były okazją do mającej nastąpić nazajutrz uroczystości. W kilka lat 
później na świat przyszło drugie – Amień – a rodzina Llamków osiadła na 
przedmieściach, gdzie Ruz zajmował się domem, a Imani pięła się po szczeblach 
kariery, aż została dyrektorką w miejscowej Dyrektoriacie Ligii Narodów.

– Jak Vir się czuje? – zagadnął Mack . – Jutro przecież wielki dzień.
– Och, wiesz, to oczywiście w dużej mierze symboliczne, zmiany me-

taboliczne będą stopniowe i rozłożone w czasie… – przyznał Ruz. – Dużo 
rozmawialiśmy o tym wszystkim, to jest trudna decyzja…

– Waży na całym życiu, prawda?
– Ach, nie aż tak, wbrew pozorom. Dyrektoriata dopuściła do korekt 

w legislacji. Obecnie można pozwolić sobie na trzy zmiany decyzji w ciągu 
całego życia. Na tyle pozwala aktualny finansowy zasób Ligii.

– Ale jednak to jest ten pierwszy raz, inicjacja, pierwotna decyzja, co? – 
Uśmiechnął się Mack.

– Jak Vir to odbiera?
– Bardzo dobrze. Decyzja już zapadła, przynajmniej tak to nam przed-

stawia, chociaż wiadomo, że wątpliwości są do końca.
– Jaki jest wybór? – spytał człowiek z Marsa, chociaż dobrze wiedział, 

jakiej odpowiedzi się spodziewać. Miał okazję rozmawiać i korespondować 
z dzieckiem Llamków i więcej niż raz dało mu ono do zrozumienia, co planuje.

– Vir chce ci powiedzieć osobiście. – Uśmiechnął się Ruz, kładąc przyja-
cielowi dłoń na ramieniu i szybko cofając ją, gdy uświadomił sobie, że naruszył 
jego przestrzeń osobistą; Mack nie przejął się tym, raczej rozbawiła go nerwowa 
reakcja Ziemianina. – Obaj dobrze wiemy, jakie to ważne.

– Nawet nie wiesz, jak bardzo to doceniam. – Mack odwzajemnił 
uśmiech. Dwanaście lat temu Llamkowie poprosili go, aby został rodzicem 
towarzyszącym i poniósł ich pierworodne do rejestracji. Ponieważ z Ruzem łą-
czyły go serdeczne więzy przyjaźni, zgodził się bez wahania. Jako że sam nigdy 
nie został ojcem, a nawet stałym partnerem, w jego sercu znalazło się sporo 
miejsca dla tej małej, roześmianej istotki; dziecka, które nosił na rękach, tulił, 
huśtał na kolanach i zabawiał godzinami rozmową o innym świecie, kiedy 
akurat przebywał na Starej Ziemi w interesach albo oprowadzał po czerwo-
nych krajobrazach Marsa, kiedy było u niego na wakacjach. Przez dwanaście 
lat on i ta mała, eteryczna istota stali się sobie wyjątkowo bliscy. Zaproszenie 
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na Confirmatio było potwierdzeniem zaufania i miłości, jakimi obdarzyło go 
dziecko Llamków.

Szczęknął zamek w drzwiach i do domu weszła Imani.
– Na Królową Oronsen! – wykrzyknęła. – Jak dobrze cię znowu wi-

dzieć, Mack!
Podeszła do gościa i mocno objęła go ramionami. Jej skóra miała ciemny, 

głęboki, brązowy ton właściwy jej ludowi. Włosy zgoliła do gołej skóry, jedynie 
kilka cienkich warkoczyków sterczało zawadiacko z boku. Na szyi miała nie-
zwykły naszyjnik, który przykuł uwagę gościa. Dostrzegła to i uśmiechnęła się.

– Ładny?
– Czy ładny? Przepiękny! – wykrzyknął Mack, rozpoznając styl. – 

Przecież to jest…
– Etiopski. Sprzed Białego Gwałtu – przyznała gospodyni. – Nawet 

nie wiesz, ile zajęło mi uzyskanie zezwolenia w Dyrektoriacie Zawłaszczenia 
Kulturowego…

– Tobie? Przecież jesteś Afrykanką, i to rodowitą.
– Ale Yoruba, mój drogi, a to sztuka etiopska. Nawet nie wiesz… – 

potoczyła wokół czujnym wzrokiem – jakie to wszystko czasem jest skom-
plikowane. Na szczęście tamtejsza Dyrektoriata kierowana jest przez moją 
serdeczną przyjaciółkę, a kierowniczko Studiów Kulturowych jest moim 
kolegiem z uczelni…

Podeszła do męża i ucałowała go na powitanie.
– Dawno przyjechałeś? Czy ten leniwy białas dał ci chociaż zjeść? – 

zażartowała. „Leniwy białas” przewrócił oczami i wydał z siebie jakiś dziwny, 
nieartykułowany okrzyk. Zerwał się i wcisnął przycisk na płycie kuchennej.

– Zaraz będzie gotowe.
Mack skrzywił się nieco, widząc, że ziemskim zwyczajem na stole są jedy-

nie dania jarskie. Liczył, że na przyjazd gościa zrobią coś tradycyjnego, ale widać 
przeliczył się, bo pojęcie tradycji różniło się zasadniczo na Marsie i na Ziemi. 
Początkowo jedli w milczeniu, aż pani domu zerknęła na gościa.

– Na długo przyleciałeś?
– Do was, niestety, tylko na uroczystość – odparł, przełykając kawałek 

sojowego kotleta. Przynajmniej przestali je nazywać sojowymi schabowymi, 
pomyślał. Oczywiście zmiana ta nie miała podstaw racjonalnych, tylko ideolo-
giczne, ale liczył się dla niego przynajmniej efekt w postaci wyeliminowania 
głupoty z języka.

– Nie zostałbyś na kilka dni? Vir bardzo się cieszy na twoją wizytę, mo-
glibyście spędzić więcej czasu razem. Jesteś w końcu rodzicem towarzyszącym.
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– Imani, skarbie. – Mack uśmiechnął się pod wąsem, widząc jak ner-
wowo mrugnęła powieką na ten objaw patronizacji z jego strony. – Niestety, 
wzywają mnie interesy. Niech to zostanie między nami, ale tym razem nie re-
prezentuję nawet ministerstwa, tylko Rząd Planetarny.

Pani domu i gospodarz wciągnęli głośno powietrze.
– Czy ty chcesz mi powiedzieć, że będziesz brał udział w rokowaniach 

w sprawie… – zaczęła Imani podniesionym głosem.
Mack bezceremonialnie uciszył ją gestem dłoni.
– To nie są sprawy, które wolno mi omawiać z kimkolwiek. – Próbował 

uciąć dyskusję.
– Nie patriarchizuj mnie! – warknęła rozzłoszczona kobieta. – Amerykańskie 

naukowczynie niedawno…
– Imani, proszę. – Ruz wtrącił się do sprzeczki, pokazując na zegar 

i desperacko gestykulując. W tym samym momencie rozległ się klekot roweru 
upuszczanego na podjazd, a w sekundę później trzasnęły drzwi wejściowe.

– Jeeestem! – Czysty dziecięcy głos wdarł się w napiętą ciszę, która zapa-
dła w jadalni. Do domu wbiegło dziecko.

– Wujek Mack! – krzyknęło głośno. Drobne, delikatne ciało poszybowa-
ło niewiarygodnym łukiem przez jadalnię i wylądowało na głowie Nieziemca, 
a małe rączki objęły go z zaskakującą siłą, tuląc dorosłego do piersi. Krzesło 
zachwiało się i oboje wylądowali na podłodze.

– Kochanie, słowo „wujek” jest marsjańskie – upomniała Imani. Na Vir 
nie zrobiło to żadnego wrażenia.

– Tak się cieszę, że przyjechałeś, tak się cieszę, tak strasznie cię kocham, 
wiesz? – Dziecko usiadło Simmowi okrakiem na brzuchu i delikatnie gładziło 
go po włosach. – Jak dobrze, że jesteś. Musisz koniecznie zobaczyć moją szatę 
na Confirmatio, jest taka piękna, taka dorosła… Mam ci tyle do opowiedzenia. 
Jej, jejku jej, tyle się zdarzyło, odkąd ostatnio do mnie dzwoniłeś.

– Vir, daj Mackowi dojść do słowa. – Ruz uśmiechnął się pod nosem, 
chociaż wszyscy obecni zdawali sobie sprawę, że przybyszowi niespecjalnie prze-
szkadza cała ta sytuacja. Był przyzwyczajony do emocjonalnej i wybuchowej 
natury swego dziecko towarzyszącego.

– Dostałom dziś pochwałę na zajęciach z literatury! – powiedziało 
Vir. – Nauczycielka powiedzieli, że będę miało najbardziej zróżnicowane 
wyniki na semestr.

– Pochwałę? No brawo, a za co? – zaciekawiła się Imani.
– Ach, nic takiego, jakieś głupoty o patriarchalnym praniu mózgu 

w książkach z zeszłego wieku. – Dziecko machnęło ręką.
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– Vir, to nie są głupoty, jesteś już na tyle duże…
– To głupoty, mamo. Nieważne. – Zerwało się z klęczek i pociągnęło 

Macka za rękę. – Idziemy do mojego pokoju, koniecznie musisz zobaczyć strój, 
jest taki piękny! Jutro będę wyglądać naprawdę dorosło i poważnie!

Mack z przepraszającym uśmiechem spojrzał na przyjaciół, podniósł krze-
sło z podłogi i pozwolił dziecku zaciągnąć się na piętro. Pani domu chrząknęła 
z dezaprobatą, przypominając sobie o rozmowie, którą przerwało przybycie Vir. 
Spojrzała na męża, ale ten tylko uciekł spojrzeniem w bok i wziął się za zbieranie 
zastawy ze stołu.

Na piętrze Mack przyglądał się z autentycznym zachwytem długiej, błę-
kitnej szacie, którą pokazywało mu Vir. Dziecko odwróciło się do niego ple-
cami, zrzuciło bluzę i spodnie, a następnie założyło ceremonialny strój. Potem 
obróciło się znów do Simma.

– Jesteś piękne i naprawdę wyglądasz na poważne i  dorosłe. – 
Uśmiechnął się mężczyzna.

– Naprawdę? – Vir znów objęło go ramionami, mocno ściskając. – 
Jestem strasznie szczęśliwe. I strasznie zdenerwowane. Bardzo się cieszę, że 
przyleciałeś specjalnie dla mnie. Myślisz, że dam sobie radę?

– Jesteś mądrym i dobrym dzieckiem. – Pogłaskał je po głowie. – Na 
pewno wybrałoś słusznie i świetnie sobie poradzisz.

Vir zamamrotało coś ledwo słyszalnie pod nosem.
– Co takiego? – Mężczyzna schylił się i nadstawił ucha.
– Wybrałam – powiedziało Vir.
– Wiem. – Mack uśmiechnął się i położył dziecku palec na ustach. – Ale 

nie mów nic nikomu, bo to podobno przynosi pecha.
– Tobie mogę, ciebie jestem pewna – szepnęło.
– Nawet nie wiesz, kochanie, jak bardzo jestem z tego dumny. – 

Ostrożnie objął dziecko ramionami i uścisnął, a potem szybko puścił, żeby nie 
przekroczyć granic dozwolonych prawem i obyczajem.

– Będę jutro piękna – powiedziało Vir.
– Najpiękniejsza w świecie. Ale ważniejsze, że jesteś strasznie mądra 

i bystra…
Usiedli. Vir wskoczyło na łóżko i zainstalowało się tam po turecku, Simm 

przysiadł na obrotowym krześle przy biurku.
– Jak dorosnę, to chcę polecieć na Marsa.
– Przecież już byłoś u mnie dwa razy.
– Ale ja chcę na stałe.
Mężczyzna pokręcił głową w markowanym zdumieniu i przygładził wąsa.
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– No proszę… Nie boisz się? Przecież to obcy, straszny świat… – 
Uśmiechnął się lekko, ironicznie. Dziecko bezbłędnie wychwyciło drwinę 
w jego głosie.

– Nie patriarchizuj mnie – sarknęło. – Przecież wiem, że w szkole nie mó-
wią nam wszystkiego. A niektóre rzeczy wręcz wymyślili, samo nie wiem, po co…

– A skąd taka mała istotka ma taką wiedzę?
– Z książek – szepnęło Vir konfidencjonalnie, lekko pochylając się do 

przodu. – Ale nie z tych, które zatwierdza Dyrektoriata. Z papierowych…
Mack rozejrzał się nerwowo. Był wprawdzie w domu przyjaciół, ale to 

była Stara Ziemia, tutaj nie mówiło się głośno o pewnych rzeczach, a nawet 
szepcząc, używało się języka ezopowego. Położył więc tylko palec na ustach.

– Opowiedz mi o Marsie – poprosiło dziecko. – To prawda, że tam lu-
dzie, jak się rodzą, to od razu są dziewczynką albo chłopcem?

– Oczywiście, przecież wiesz…
– Tak, ale to takie… No, to takie dziwne! – Dziecko wyrzuciło ramiona 

w górę. – Nie mogę w to uwierzyć. Zawsze, jak o tym gdzieś czytam, to jakbym 
zapomniało wcześniej i od nowa się dowiedziało.

– Vir, to właśnie jest normalne. W dawnych wiekach na Starej Ziemi 
dzieci też rodziły się od razu z ustaloną płcią.

– O rany, wiem, w Ciemnych Wiekach Patriarchatu… To musiało być 
straszne! A co, jeśli ktoś nie chciał być chłopcem albo dziewczynką?!

– To wtedy przechodził operację, taką samą jak te, które macie teraz. My 
zresztą na Marsie też je mamy i każdy może być kim chce…

– No ja nie wiem, czytałom, że palili takich ludzi w piecach...
Mack prychnął głośno, ale potem spoważniał.
– Historię piszą zwycięzcy – burknął tylko. – Przyleć na Marsa, sama… 

samo się przekonasz, że determinacja płci od narodzin nie stanowi problemu 
dla normalnych ludzi. – Poprawił się szybko na właściwą formę gramatyczną. 
Jeszcze do jutra Vir było tylko dzieckiem, bezpłciowym, efemerycznym elfiąt-
kiem. Dopiero po Confirmatio zostanie dziewczynką, chociaż on ten żeński 
pierwiastek wyczuwał w delikatnej, radosnej istocie od dawna.

– Zresztą, to nie jedyne przekłamanie, jakie jest w waszych ziemskich 
podręcznikach, taki na przykład Kopernik, ech… – Nieziemiec roześmiał 
się. Wyciągnął rękę i zmierzwił ciemne, proste włosy dziecka, odziedziczo-
ne po ojcu. Vir miało także bystre, jasne oczy Ruza, lecz jego skóra miała 
ciemniejszy odcień, po matce. W rysach twarzy także wyraźnie zaznaczało 
się dziedzictwo Yoruba. – Kochanie, dobrze wiesz, że nie powinnoś ze mną 
prowadzić takich rozmów.
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– Wiem, ale… no, o rany, mam już dwanaście lat! Chciałobym się 
wszystkiego dowiedzieć, wszystko zobaczyć, nie jestem już dzieckiem!

– Jestem pewien, że Ruz i Imani pozwolą ci przylecieć do mnie na wakacje.
– Imani i Ruz. – Odruchowo poprawiło go Vir. – Pozwolą na pewno, bo 

już z nimi o tym rozmawiałom. Tylko jedna rzecz mnie martwi.
– Jaka? – Mack założył nogę na nogę.
– Że wy naprawdę zjadacie zwierzęta… To jest… to jest takie bestialskie! 

– Dziecko aż zatrzęsło się z odrazy. – Nieludzkie jest zjadać inną żyjącą, czującą 
istotę!

Mack Simm spuścił oczy i obejrzał swoje paznokcie. Przerabiali to już 
wcześniej, ale system edukacyjny Starej Ziemi nie zaniedbywał niczego i zawsze 
pilnował, żeby nikt nie pozostał niezindoktrynowany.

– Tylko mi nie wyskocz jeszcze z jedzeniem surowego mięsa i piciem 
krwi. – Pogroził Vir palcem. Dziecko wzruszyło tylko ramionami.

– W każdym razie na wakacjach u ciebie nie będę jadło żadnego mięsa, 
zapamiętaj sobie. – Vir wydęło wargi.

– Oczywiście. – Skinął głową Mack. Pochylił się lekko i zaczęli szeptać 
między sobą.

Następnego ranka przedstawiciela Marsjańskiego Rządu Planetarnego 
Macka Simma obudził tupot nóg na korytarzu. Rozległ się jasny, czysty 
głos Vir, które wykrzykiwało swoją radość w oczekiwaniu na pierwszą 
dorosłą decyzję swego życia. W krok za starszym rodzeństwem biegło 
Amień Llamka, odebrane wieczorem z miejscowej Świetlicy Wychowania 
Kolektywnego, gdzie młodsze dzieci spędzały cztery robocze dni tygodnia, 
do domu rodzicielskiego zabierane na weekend. Tym razem najmniejsze 
z Llamków dostało specjalną przepustkę na uroczystość Confirmatio star-
szego. We dwójkę czyniły niespotykany rejwach. Mack szybko opłukał się 
w gościnnej łazience, łyknął środki pobudzające, żeby zwalczyć resztki rocket 
laga, i zszedł do jadalni.

Grzecznie, chociaż bez wylewności, przywitał się z drugim z rodziców towa-
rzyszących Vir, krępą, niską istotą o postawionych na sztorc tęczowych włosach, 
której ubiór świadczył o tym, że w swojej płynnej płci przechodzi właśnie przez 
fazę poliamorycznej kobiety. Uciekł przed nią wzrokiem, nie mając ochoty na 
wysłuchiwanie głupot pod adresem swojego cismęskiego heteroseksualizmu, 
z którym, zgodnie ze słowami tamtej osoby, jakoby się agresywnie afiszował.

Zjedli lekkie śniadanie na bazie alg i sojowych jajek, wzbogaconych gra-
nulatem mineralnym. Vir przebrało się w uroczystą szatę i wszyscy siedmioro 
wyszli do ogrodu, gdzie w altanie powitała ich już urzędniczka z miejscowej 
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Dyrektoriaty Demografii. Miała na sobie sztywną, formalną szatę z oznakami 
zarówno zawodowego urzędu, jak i swojej gildii i stopnia w Lidze.

– Chciałybyśmy was powitać dzisiaj z okazji wielkiego wydarzenia – za-
częła nieco ochrypłym, lekko egzaltowanym głosem. Mack wyłączył się men-
talnie, bo zaczęła się znana śpiewka ideologiczna Starej Ziemi o patriarchalnym 
zniewoleniu, Białym Gwałcie i odrzuceniu błędów przeszłości. Przyjął uprzejmie 
neutralny wyraz twarzy i patrzył tylko na Vir, którego dziecięca, rozpromieniona 
twarzyczka mówiła wszystko – dziecka także nie obchodziły te kocopoły.

– Co rzekłszy – powiedziała urzędniczka – chciałybyśmy prosić, aby 
wszelkie obecne osoby powstały i zgodziły się być wzięte na świadków, podczas 
gdy to dziecko… – Tu zerknęła na pulpit. Mack zaklął w duchu, tej głupiej 
krowie nie chciało się nawet zapamiętać imienia.

– …imieniem Vir wybierze dzisiaj swoją drogę płciową, dokonując pierw-
szej z wielu dorosłych decyzji.

Podeszła do Vir, które stało dumnie wyprostowane w długiej, błękitnej 
szacie, odsłaniającej smukłe, ciemne ręce i proste plecy. Włosy miało zaplecione 
w bardzo staroświecki, tradycyjny warkocz.

– Czy ty, Vir Llamka, gotowe jesteś zadecydować o swojej płci jako osoba 
w wieku lat dwunastu, której przysługują od dzisiejszego dnia pierwsze prawa 
obywatelskie?

– Jestem – zadeklarowało dziecko uroczyście.
– Bierzemy więc na świadków twoich rodziców biologicznych i twoich 

rodziców towarzyszących, i prosimy o przedstawienie twojej decyzji.
– Jestem Vir Llamka. Będę dziewczynką. Jako mój osobisty zaimek 

wybieram formę „ona”. Za moje imię zaś od dzisiaj przyjmuję „Virginia”. 
Confirmatio – zadeklarowała konfirmantka, lekko obracając się bokiem do 
obecnych i zerkając z uśmiechem na zgromadzonych bliskich.

– Confirmatio – wypowiedziała zwyczajową formułkę urzędniczka 
Dyrektoriaty i szybko nacisnęła kilka przycisków w terminalu na nadgarst-
ku. Informacje zostały wprowadzone do Ogólnoświatowej Sieci Kontrolnej. 
Wyciągnęła z podręcznego neseseru automatyczną strzykawkę próżniową, ujęła 
dziecko za prawe ramię i wstrzyknęła mu pierwszą dawkę hormonów, która 
miała zainicjować proces wykształcania cech płciowych w organizmie, zaha-
mowany przez inżynierię genetyczną zaraz po zapłodnieniu. Dalsze jego etapy 
miały być stymulowane w lokalnej przychodni dzielnicowej.

– Od dzisiaj, moja droga, jesteś córką Imani i Ruza Llamków, dziew-
czynką. Jest to twoja decyzja i będzie ważna, zaś obowiązkiem wszystkich jest ją 
uszanować i zastosować się do oczekiwanych przez ciebie form tak długo, aż nie 
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postanowisz zmienić swojej decyzji, do czego jesteś z urodzenia uprawniona.
Potem urzędniczka zdawkowo skinęła głową obecnym i obróciwszy się, 

powędrowała przez ogród na podjazd, gdzie czekał jej rower.
– Mamo… Tato… – W oczach Virginii lśniły łzy, ale były to łzy radości. 

Szeroko rozłożyła ramiona i wyściskała po kolei obie pary rodziców i młodsze ro-
dzeństwo. Amień wprawdzie niewiele z tego rozumiało, ale ponieważ wszyscy się 
cieszyli i uśmiechali do siebie, więc biegało dookoła, także zanosząc się śmiechem.

Poczęstunek był dość wystawny jak na tę okoliczność, ale Imani mogła 
sobie na to pozwolić, zarabiając według stawek państwowych. Następne kilka 
godzin spędzili na jedzeniu, żartach i rozmowach oraz obdarowywaniu małej 
drobiazgami i prezentami. Mack podarował jej balową suknię i dysk pełen 
książek o Marsie. Kiedy nikt nie patrzył, nachylił się i szepnął Virginii do ucha:

– W katalogu roboczym znajdziesz archiwum z czymś, co cię zainteresu-
je. Hasłem jest nazwisko największego ziemskiego astronoma…

– Ale ona była kobietą – szepnęła Virginia i szybko ukryła dysk z książ-
kami w przepaścistej kieszeni nowej sukienki. Mack rozejrzał się, podchwytu-
jąc badawcze spojrzenie Ruza. Uśmiechnął się i dyskretnie pokazał uniesiony 
w górę kciuk. Tamten lekko drgnął, bo na Starej Ziemi znaczenie tego gestu 
od dawna nie było już takie samo, jak w bardziej tradycyjnej ludzkiej społecz-
ności Marsa, lecz zrozumiał. W końcu też był mężczyzną, mimo całego bagażu 
tradycji i edukacji.

Wieczorem tego samego dnia Imani wezwała dla gościa elektryczną rikszę 
międzymiastową. Czekali na jej przybycie na podjeździe i wymieniali ostatnie 
serdeczności. Virginia wisiała na szyi Nieziemca, deklarując, że go nigdzie nie 
puści, póki nie przysięgnie, że przyleci po nią w dniu zakończenia szkoły i za-
bierze ją na całe wakacje na Marsa.

– Pogadamy o tym, dziecko, jak przyjdzie czas – stwierdziła Imani z lek-
ką irytacją. – Wujek Mack ma ważniejsze sprawy na głowie niż córka znajo-
mych, prawda? – Spojrzała na niego z napięciem.

– Liczę na to, że do lata wszystkie moje zadania zostaną wypełnione – 
powiedział po prostu, nie podnosząc tematu. – Będę siedział na północy i za-
praszam nie tylko Virginię, ale was wszystkich. Nie byliście u mnie już ze dwa 
lata. Ruz, co ty na to?

– Cóż – Imani spojrzała na Simma – dziękujemy ci za zaproszenie. Mój 
mąż pewnie będzie mógł sobie na to pozwolić, bo nic nie robi i siedzi całymi 
dniami w domu, ale moja praca w Lidze…

– Zrób to dla córki. – Mack bezceremonialnie, wbrew obyczajowi po-
zwalającemu jedynie kobiecie na inicjowanie kontaktu fizycznego, położył jej 
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rękę na ramieniu i lekko ścisnął. – Jako matka najlepiej wiesz, co jest dla niej 
dobre, prawda? – Uśmiechnął się szczerze.

Odstawił wiszącą mu na ramieniu Virginię na podjazd i obrócił się do jej ojca.
– Do zobaczenia. – Uścisnął mu dłoń tradycyjnym, kultywowanym na 

Marsie gestem. – Żegnajcie. Dziękuję wam za wszystko.
W promieniach zachodzącego słońca zszedł z chodnika na zatokę na 

jezdni i wsiadł do czekającej rikszy. Pomachał im jeszcze ostatni raz przez okno, 
kiedy pojazd ruszył z cichym szumem elektrycznego wspomagania i szmerem 
nożnych dźwigni napędowych. Virginia pobiegła za nim i machała, wołając 
niknące w oddali pożegnania.

Dwudniowy urlop dobiegł końca, następnego dnia zaczynała się praca. 
Jego pierwszym zadaniem było spotkanie z Matką Przełożoną Ligi Narodów 
w Dyrektoriacie Europy.

Konstancin-Jeziorna, Warszawa – styczeń 2018





Aleksandra Kozioł – rocznik Czarnobyla. Debiutowała opowiadaniem 
Czaruś w magazynie „Smokopolitan”. Zawsze chciała mieszkać na strychu, żyć 
z pisania i umrzeć na gruźlicę. Dwa pierwsze punkty się udały, a ostatnio męczy 
ją kaszel. Ponieważ po studiowaniu stosunków międzynarodowych można robić 
wszystko, pracuje jako redaktorka w czasopiśmie o duchach. Jeśli akurat nie 
pisze, to czyta, słucha rocka, gra w RPG i głaszcze cudze koty.
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za Jakie grzecHy?

Kiedyś Dorota myślała, że ten widok nigdy się jej nie znudzi. W wiosen-
nym słońcu dachy starego Wrocławia mieniły się różnymi kolorami dachówek, 
panoramy nie psuła koszmarna bryła Sky Tower i nawet kominy elektrociepłow-
ni miały swój urok, górując nad wieżami kościołów niczym symbol zwycięstwa 
rozumu nad zabobonem.

Teraz tylko przewróciła oczami, żałując, że nie ma już śliny, którą mogłaby 
splunąć. Zacisnęła chude dłonie na trzonku miotły i wróciła do zamiatania, 
a widmowy wiatr rozwiewał jej cienkie, rzadkie włosy.

Wciąż pamiętała czasy, kiedy miała gęstą i bujną fryzurę. Ale to było dwa 
doktoraty i tysiąc nadgodzin temu. Tęskniła za swoją rudą szopą prawie tak 
bardzo, jak za smakiem lodów, których pod koniec i tak nie jadła, bo dietetyczka 
kręciła nosem na każdy rodzaj cukru, a Dorota nie zamierzała się o to kłócić.

Kiedy przyjechała do Wrocławia na studia, weszła na mostek między 
wieżami kościoła Marii Magdaleny i usłyszała opowieść o Pokutnicach, pan-
nach, które muszą zamiatać ten mały kawałek przez całą wieczność, ponieważ 
za życia były zbyt zajęte zabawami, żeby znaleźć męża i ustatkować się tak, jak 
kobieta przecież powinna. Bawiły się i samolubnie korzystały z życia. Dorota 
trochę śmiała się w duchu z tych dawnych niemieckich blachar. Przecież sama 
taka nie była. Poświęciła się rozwojowi i karierze. Rodziny siłą rzeczy nie 
założyła, ale to jeszcze przecież nie był wystarczający powód, żeby po śmier-
telnym ataku serca w wieku dwudziestu dziewięciu lat musiała dołączyć do 
tych biednych sprzątaczek...
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– Tu – mruknęła Helga ubrana w coś, co musiało być strojem średnio-
wiecznej córki z dobrego mieszczańskiego domu. Jej znajomość polskiego nie 
przekraczała tego magicznego progu, który pozwalał na pokazanie Dorocie, że 
fatalnie sprząta. Następnie wróciła do swoich niemieckich koleżanek i straciła 
zainteresowanie obcą Polką.

Dorota nigdy nie uczyła się niemieckiego. Skupiła się na angielskim, 
hiszpańskim, a przed śmiercią nawet zainteresowała się chińskim, bo przecież 
wiadomo, na Dalekim Wschodzie jest przyszłość. Znała refren jednej pio-
senki Rammsteina, choć nawet nie wiedziała, co te słowa mogą znaczyć. Ale 
to nie był jedyny powód, dla którego nie próbowała nawiązywać kontaktu 
z pozostałymi Pokutnicami. Tamte bowiem wydawały się całkiem pogodzone 
ze swoim życiem po życiu. Nawet ubrana w strój międzywojennej amazonki 
Greta podporządkowała się i grzecznie machała miotłą, zaśmiewając się z żar-
tów, które opowiadały pozostałe. Dorota była prawie pewna, że połowa tych 
kawałów była o niej.

Westchnęła i zamachała miotłą, z furią zmiatając niewidoczny pyłek. Nie 
będzie Niemka pluła jej w twarz. Poza tym zawsze była perfekcjonistką. Może 
tym razem nie chodziło o przygotowanie międzynarodowej konferencji bizne-
sowej, ale i tak nie zamierzała odstawiać fuszerki. Dorota wiedziała, jak działają 
poltergeisty. Dokuczają ludziom i rzucają talerzami, plując ektoplazmą na fi-
ranki. Inne duchy miały jakieś niedokończone sprawy czy cele. Ale Pokutnice 
tylko machały miotłami. Nie była duchem ciekawym, a jedynie strzępem duszy 
zawieszonym w wyjątkowo idiotycznym folklorystycznym czyśćcu. I doprowa-
dzało ją to do rozpaczy. Była niewidzialna, niezrozumiała, miała tylko swoją 
cholerną miotłę i stanowcze postanowienie, że kiedy już naprawdę nie będzie 
mogła tego znieść, wejdzie na barierkę i skoczy. Ale to wymagało czasu i pla-
nowania. Póki co, starsze Pokutnice stanowczo reagowały, kiedy tylko za długo 
patrzyła w przestrzeń. Musiały wiedzieć, co chodziło jej po głowie.

***
Wiatr wiejący między wieżami był jakiś inny. Zauważali to nawet żywi 

ludzie, odwiedzający to miejsce.
– Piździ tutaj nieprzeciętnie – oznajmiła zdyszana studentka, opierając 

się o barierkę.
Jej towarzyszka nic nie odpowiedziała. Wciąż próbowała złapać oddech 

po wspinaczce.
Przyjemny dzień zapowiadał nieuchronne nadejście lata, ale na mostku 

chłodne powiewy czyniły upał bardziej znośnym. Na tyle, żeby poświęcić trochę 
czasu i sił na wdrapanie się na górę z przemyconym piwem.
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– Słyszałaś legendy o tym mostku? – odezwała się w końcu ta druga, 
brunetka w modnie podartych jeansach.

– Że siedzą tu jakieś średniowieczne Karyny? – Pierwsza, dla odmiany 
blondynka w czarnych ciuchach, wyciągała już pierwszego browara z torby.

– Dokładnie tak. Doborowe towarzystwo. – Zrobiła pauzę, żeby napawać 
się satysfakcjonującym dźwiękiem otwieranej puszki. – Nie umierajmy teraz, co?

– No jasne. Nie przed imprezą u Rudego.
Dorota przysłuchiwała się ich rozmowie w ponurej zadumie. A planujcie 

sobie, planujcie, ile wlezie...
Brunetka pociągnęła łyk piwa i sięgnęła do kieszeni kurtki po papierosy. 

Smrodek nikotyny dotarł nawet do widmowego nosa Pokutnic. Kilka z nich 
skomentowało to po niemiecku. Greta westchnęła przeciągle, a Dorota bez-
wiednie podeszła bliżej śmiertelniczek.

– Niedługo obrona – rzuciła dziewczyna, wypuszczając kolejny kłąb 
dymu, który szubko rozwiał się na porywistym wietrze. Jej koleżanka tylko 
przytaknęła, więc z namaszczeniem dodała: – Nawet nie będę tęsknić za studia-
mi. Tyle nauki, kombinowania, stresu, wszystko jak krew w piach.

– No wiesz – zachichotała w końcu blondynka – przecież zawsze możesz 
zrobić doktorat.

– I skończyć jak Krwawa Dorotka? Być tą głupią kutwą, której się wy-
daje, że zjadła wszystkie rozumy, chociaż tak naprawdę gubiła się na przystanku 
autobusowym?

Coś w niej drgnęło. Coś znajomego.
– A później z przemęczenia wykitować na serce. Świetny plan! – prych-

nęła blondyna.
– No wiesz, pewnie przeszła do annałów wrocławskiej medycyny, z racji 

wieku i w ogóle. No i rozpętała się cała kampania o ochronę przemęczonych 
korposzczurów.

Znam je – uświadomiła sobie w końcu Dorota. Miałam z tymi idiotkami 
zajęcia na pierwszym roku. Zblazowane tępe dzidy...

– Ależ to była jędza rzadkiej urody.
– No co ty. Życia nas chciała przecież nauczyć.
– Tego, że jest głupie, brzydkie, złośliwe i niesprawiedliwe?
Tyle ze mnie zostało. Złośliwa anegdota dwóch prostaczek z piwem – pomy-

ślała, czując nagły przypływ złości i rozpaczy.
Studentka bez ceregieli zgasiła papierosa o betonową posadzkę mostka.
– Nigdy tak nie skończę – oznajmiła całemu światu, wyrzucając niedo-

pałek za barierkę.
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To przelało czarę goryczy.
– Głupia kretynko! – wrzasnęła Dorota, robiąc zamach miotłą. Włożyła 

w to całą swoją wściekłość, zawód i tęsknotę.
Kiedy zauważyła przerażone spojrzenie dziewczyny, było już za późno, 

żeby wyhamować. Ku własnemu zaskoczeniu, Pokutnica z całej siły wyrżnęła 
widmową miotłą w głowę studentki, powalając ją na ziemię. Zaatakowana upa-
dła z cichym jękiem. Jej towarzyszka patrzyła na Dorotę z szeroko rozdziawio-
nymi ustami. Prawdopodobnie nie dało się ustalić, która z nich była bardziej 
zaskoczona. W ciszy, która zapadła, dało się słyszeć śpiew szalonego Anglika pod 
McDonaldem na Rynku.

– Widzisz mnie? – Dorota w końcu przełamała impas.
Tamta przytaknęła, po czym zaczęła wrzeszczeć. Pokutnica nie zwracała 

już na to uwagi. Kątem oka zauważyła, że w jej stronę zmierza cały szwadron 
wściekłych postaci z niemieckimi obelgami na ustach. Złapała swoją miotłę 
i zeskoczyła z mostka, zanim miały okazję ją powstrzymać.

Spadała.
Nagle widmowy wrocławski wiatr porwał ją do góry. Niewiele myśląc, 

usiadła okrakiem na miotle.
– Naprzód! – krzyknęła podekscytowana.
Trener rozwoju osobistego zawsze jej powtarzał, że daleko zajdzie, dzięki 

swojej silnej woli. Tym razem przed jej stanowczością ugięło się nawet powie-
trze. Miotła mknęła przed siebie, po chwili Dorota kręciła bączki dookoła 
wieży Kościoła Garnizonowego, piszcząc z radości. Przechodnie na dole nie 
widzieli jej, klęli tylko, kiedy gwałtowne podmuchy zatrzymywały ich w pół 
kroku. Przeleciała przez bramę między „Jasiem i Małgosią” i skierowała się 
w stronę Odry.

Kiedy już prawie dotarła do gmachu Uniwersytetu, poczuła gwałtow-
ne szarpnięcie. Obok leciała Greta. Jej strój do jazdy konnej wydawał się 
teraz niezwykle na miejscu. Trzymała miotłę Doroty w żelaznym uścisku, 
wrzeszcząc obelgi w swoim języku. Uciekinierka poczuła, że traci kontrolę, 
nie mogła wyrwać się pogoni. Lotem koszącym przeleciały przez Kuźniczą 
i wypadły na Rynek. Dorota szarpała się, usiłowała poderwać miotłę do góry, 
ale wszystkie jej wysiłki spełzły na niczym. W końcu zmęczona zabawą Greta 
po prostu przyłożyła jej otwartą ręką w ucho. Ku swojemu zaskoczeniu, 
Pokutnica poczuła ból. Chwila oszołomienia wystarczyła, żeby do końca stra-
cić szansę ucieczki. Po chwili znalazły się znów na mostku. Dorotę otoczyły 
wrogie, zacięte twarze...

***
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Jeszcze tej samej nocy, na długo, zanim na Dorotę przestał spadać grad 
obelg w języku Goethego, we Wrocławiu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. I jak 
zwykle na samym początku zauważyli je wyłącznie studenci. Pijani.

Krzysiek tylko na chwilę oddalił się od swojej grupy zmierzającej z knajpy 
na domówkę. Albo na odwrót? Skręcił w kierunku krzaczków przy fosie, pod-
czas kiedy znajomi powoli zataczali się dalej. Rozpiął rozporek i z narastającą 
ulgą patrzył w unoszące się na szlamowatej wodzie śmieci.

– Ej, kierowniku?! Masz szlugiem poratować? – Rozległ się ochrypły głos.
Krzysiek rozejrzał się wokół, ale jego mętny wzrok nie zarejestrował obec-

ności żadnego żula, który mógłby wypowiedzieć te słowa. To go nieco zaskoczyło. 
W końcu czuł gdzieś blisko zapach menela. A może to on tak śmierdział?

– Weź no, nie bądź świnia! – Ktoś znów zacharczał, tym razem nieco bliżej.
Do Krzyśka powoli zaczęło docierać, że coś jest nie tak. Jednocześnie 

większość jego uwagi pochłaniała sama czynność oddawania moczu. Bez prze-
konania wzruszył ramionami.

– Osz ty chamie...
Nagle leżał na świeżo zmoczonej ziemi, kuląc się z bólu.
– Ja ci pokażę!
Ciosy nie były silne, ale bardzo celnie wymierzone. Napastnik dokład-

nie wiedział, gdzie zaboli najbardziej. Krzysiek odważył się otworzyć oczy, 
kiedy poczuł ręce grzebiące w kieszeniach jego niezapiętych spodni. Jak 
przez mgłę zobaczył postać oddalającą się spokojnie z paczką nowych lucky  
strike’ów.

Reszta grupy przypomniała sobie o nim z dość dużym opóźnieniem. Uszli 
spory kawałek, zanim ktoś się zorientował, że sikanie nie powinno tyle trwać. 
Wytypowano ochotników na rekonesans, reszta miała czekać na wypadek, gdy-
by zguba się jednak znalazła.

Znaleźli Krzyśka zwiniętego w pozycji embrionalnej. Ten widok otrzeźwił 
ich dość szybko.

– Stary, co się z tobą stało?! – zapytali w miarę cicho, bojąc się, że napast-
nik wciąż może być gdzieś w pobliżu. – Kto ci to zrobił?

Pomogli kumplowi wstać, starając się unikać dotykania co bardziej mo-
krych miejsc. Ktoś litościwie doradził zapięcie rozporka.

– To był krasnoludek – odezwał się po chwili płaczliwym głosem. – 
Prawdziwy krasnoludek.

***
Wieści docierały na Mostek Pokutnic z pewnym opóźnieniem. Zresztą, 

pozbawiona swojej miotły Dorota i tak trzymała się na uboczu, żeby uniknąć 
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pełnych wyrzutu spojrzeń pozostałych. Dzięki temu mogła skupić się na ob-
myślaniu planu ucieczki, który zamierzała wprowadzić w życie, kiedy tylko 
czujność towarzyszek osłabnie. Oczywiście zdawała sobie sprawę z tego, że może 
minąć dobrych kilka lat... One były cierpliwe.

Pozostałe Pokutnice wykazywały dla odmiany zaskakujące zainteresowanie 
światem poza mostkiem. Wydawały się nim zaaferowane. W napięciu obserwo-
wały ulice, wymieniając się zdawkowymi spostrzeżeniami. Nawet zamiatanie 
zeszło na dalszy plan. Dopiero po jakimś czasie Dorota powiązała to z kolejną 
zmianą. Widmowy wiatr osłabł, chwilami powietrze było wręcz całkowicie nie-
ruchome. Zaczęła się zastanawiać, czy może w pracy Pokutnic chodziło o coś 
więcej, niż o zamiatanie niewidocznego kurzu.

Kiedy odzyskała zainteresowanie światem żywych na tyle, żeby ze znu-
dzeniem spojrzeć przez barierkę, zaskoczyła ją liczba wozów transmisyjnych 
zajmujących połowę Rynku. Pani prezydent miasta wygłaszała chyba jakieś 
oświadczenie, wyjątkowo pod Pręgierzem, zapewne żeby dotrzeć do większego 
grona. Dorota nie słyszała jej słów, ale napięta atmosfera była wyczuwalna.

Pokutnice wymieniały się uwagami i dochodziły do niemiłych wniosków. 
Na Mostek tymczasem wdrapała się cała wycieczka szkolna. Najwidoczniej wy-
chowawczynie uznały, że nad odpowiednio zmęczonymi po takiej przygodzie 
dziećmi łatwiej będzie zapanować, ale teraz to one wyglądały, jakby miały wy-
zionąć ducha. Dzieci były jeszcze nieco za niskie, żeby móc podziwiać panoramę 
miasta, więc tylko kłębiły się i gadały. W końcu jedna z nauczycielek odzyskała 
głos na tyle, żeby powiedzieć:

– Na tym mostku straszą duchy panien, które...
– Są tu jakieś krasnale? – zapytała rezolutna dziewczynka w okularach.
– Na dole żadnego nie widać – odpowiedział jej wyjątkowo wyrośnięty 

na swój wiek kolega, wychylając się przez barierkę.
– Tu będziemy bezpieczni, jak jakiś znów ożyje, co?
– Ale mama twierdzi, że to tylko bajki.
– W telewizji mówili...
– Że niszczą i atakują.
– Ale to nie są krasnoludki – zdenerwowała się w końcu nauczycielka. – 

Ktoś po prostu robi sobie głupie żarty.
Ale dzieci już na dobre rozgadały się o gnomach, które niszczą miasto. 

Uczniowie mieli wiele pomysłów, jak się przed nimi bronić. Któryś z chłopców 
zaproponował nawet miotacz ognia.

– A jak te czarownice na mostku też są prawdziwe?
– A smok wawelski?
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Dorota słuchała ich w osłupieniu. Nie lubiła wrocławskich krasnali, dener- 
wowało ją przerabianie całkiem fajnej atrakcji turystycznej na banery reklamo-
we. Przecież teraz każdy warzywniak mógł mieć swojego, gdzie w tym zabawa? 
Ale czemu nagle te niewinne posążki miały się stać czarną wołgą?

– O co tu chodzi? – zapytała na głos.
Greta się skrzywiła, jakby ktoś podetknął jej pod nos coś śmierdzącego. 

Skrzyżowała ręce na piersi, a w tym geście było coś takiego, że Dorota zrezygno-
wała z zadawania kolejnych pytań.

***
Następnego dnia Dorota postanowiła zacząć działać, nawet jeśli miałoby 

to na nią ściągnąć kolejną porcję powarkiwań ze strony pozostałych Pokutnic. 
Kiedy na mostku pojawiła się kolejna grupa zdyszanych niemieckich emerytów 
prowadzonych przez młodego, pryszczatego chłopaka, w jej głowie zaczął się 
klarować śmiały plan.

Przewodnik z zapałem opowiadał historię wrocławskich kościołów, a sta-
ruszkowie słuchali go, grzecznie potakując. W końcu jednak znudził im się 
wykład, bo wąsaty jegomość wskazał drzwi i najwidoczniej zarządził odwrót na 
z góry upatrzoną pozycję w jakimś ogródku piwnym. Reszta zgodziła się bez 
wahania. Przewodnik z trudem ukrył irytację. Najwidoczniej szykował się na 
dłuższą tyradę.

Przepuścił całą grupę przodem, ale zanim sam zdążył opuścić mostek, 
zmaterializowała się przed nim chuda kobieta w wyjątkowo nieciekawej gar-
sonce. W jej oczach malowała się determinacja. I lęk.

– Widzisz mnie? – zapytała szybko, rozglądając się wokół.
– Tak. A teraz przepraszam.
Sięgnęła w pustkę obok siebie i silnym szarpnięciem przyciągnęła z nieby-

tu kolejną kobietę. Ta nowa wyglądała, jakby urwała się z filmu kostiumowego. 
Rzucała po niemiecku obelgi, których nigdy wcześniej nie słyszał, ale były cał-
kiem interesujące.

– Będziesz tłumaczył – warknęła ta nudna.
– No… to pani koleżanka właśnie mówi, że wyrwie pani serce i każe je 

zjeść – wyjąkał oszołomiony.
– Tego kawałka się domyśliłam.
– „Narażasz wszystkich na niebezpieczeństwo”. Tak właśnie powiedziała.
– Zapytaj, na czym konkretnie miałoby ono polegać.
Widmowa Niemka zdziwiła się, słysząc pytanie zadane w ojczystym ję-

zyku. Przez chwilę mierzyła swoją towarzyszkę hardym spojrzeniem, po czym 
wyrzuciła z siebie odpowiedź:
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– Macie za zadanie pilnować magii i ją więzić, żeby nie powodowała 
chaosu – przetłumaczył przewodnik. – A ty, głupia… bździągwo, wybrałaś się 
polatać, roznosząc ją za sobą gdzie popadnie. A teraz jeszcze ujawniasz nas… 
was… przed kolejnymi ludźmi.

– To znaczy, że krasnoludki naprawdę ożyły? I to dzięki mnie?
– Chyba przez ciebie – rzucił, zamiast grzecznie przekładać pytanie. – To 

jakieś totalne szaleństwo! Całe miasto boi się głupich posążków! Te, które nie 
ulotniły się pierwszej nocy, są niszczone. Ludzie noszą czerwone wstążki na 
nadgarstkach, żrą czosnek, obwieszają się srebrem, ostatnio prawie zlinczowali 
wróżkę na środku ulicy! W biały dzień! – Przez chwilę sapał gniewnie, po czym 
mówił dalej: – Nocami i tak nikt nie wychodzi, żeby nie dostać wpierdolu od 
krasnoludków. Podobno połączyły się w bandy…

– Czemu one to robią? – Dorota zwróciła się do swojej towarzyszki. 
Kiedy chłopak zrozumiał aluzję i przetłumaczył pytanie, wzruszyła ramiona-
mi i odpowiedziała:

– Bo są pozbawionymi serc i dusz małymi potworkami. Zrobili je, żeby 
zarabiały pieniądze, więc teraz rabują ludzi z gotówki i niszczą, co popadnie.

– W tej dewastacji chyba też nie ma nic dziwnego… – dorzucił od siebie 
chłopak. – Przecież cały czas są kradzione i niszczone. Mogą marzyć o zemście.

W tym momencie cierpliwość Niemki się skończyła. Zaczęła krzyczeć 
i wyrywać się. Nudziara odepchnęła ją i obie zniknęły.

***
Przewodnik skorzystał z zamieszania i uciekł, przeskakując po kilka stop-

ni. Na samym dole zderzył się z miłym, starszym księdzem.
– Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha – zażartował duchowny.
– Ksiądz o nich wie? O upiorach na mostku?! – wrzasnął. – Czemu nikt 

z tym nic nie robi?! Tu trzeba egzorcysty!
– Mówisz o tych głupich babach?
Chłopak wypadł na Szewską i biegł najszybciej jak mógł, aż dotarł na 

dworzec. Ku swojej rozpaczy odkrył, że pomysł ucieczki z miasta nie miał 
szansy na powodzenie. Wszystkie pociągi i autobusy zostały wstrzymane. Ktoś 
zawiadomił policję, że na peronie trzecim pojawił się krasnoludek. Przewracał 
bagaże i starszych ludzi, dopóki zdenerwowany maszynista pociągu do 
Przemyśla nie dał sygnału wcześniejszego odjazdu. Mały napastnik rzucił się 
w pogoń za odjeżdżającym składem, złapał za drzwiczki, ale jego małe rączki 
ześlizgnęły się i wpadł prosto pod koła ostatniego wagonu. Wszystko to ob-
serwował duch Cybulskiego, który przykucnął na swojej tablicy pamiątkowej 
i zanosił się radosnym śmiechem.
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Zanim zapadł zmierzch, wydawało się, że cały Wrocław zwariował. 
Większość mieszkańców zabarykadowała się w domach. Po centrum krążyły 
tylko uzbrojone w bejsbole grupki kibiców Śląska, którzy postawili sobie za 
punkt honoru likwidację plagi pokurczów. Rozlegające się co jakiś czas wrzaski 
bólu i wezwania do ucieczki wskazywały, że raczej nie odniosą sukcesu.

***
Dorota miała rozbity nos. To było bolesne i zaskakujące. Ale zanim 

pozostałe Pokutnice wkroczyły do akcji i rozdzieliły walczące kobiety, zdołała 
jeszcze podrapać policzek Grety. Teraz obie siedziały po przeciwnych stronach 
mostka, łypiąc na siebie groźnie. Ponoć bójki między zwaśnionymi facetami 
pomagały rozładować atmosferę, ale najwidoczniej w przypadku kobiet ta 
metoda nie działała.

W końcu Dorota zrobiła jedyną rzecz, jaka mogła pomóc.
– Entschuldigung – powiedziała, modląc się, żeby to faktycznie znaczyło 

„przepraszam”, a nie „dziękuję”. – Das ist… no… to moja wina.
Pokutnice patrzyły na nią ponuro. W końcu Helga, która musiała być tu 

najstarsza stażem, podeszła i podała jej rękę, pomagając wstać z posadzki.
– Wszystkie wina – powiedziała poważnie, a pozostałe przytaknęły 

niechętnie.
– Gdybym wiedziała, co tu się tak naprawdę dzieje…
Greta wzruszyła ramionami. Po chwili Pokutnice wróciły do zamiatania, ale 

ich miotły wywoływały tylko lekki zefirek. Prawdziwa wichura trwała na ulicach.
***

Dorota w końcu się przemogła. Plan kiełkował w jej głowie cały dzień, 
przedstawienie go wymagało jednak sporego samozaparcia. Nigdy nie była do-
bra w kalambury. To durna zabawa. Teraz jednak z pełnym zaangażowaniem 
prezentowała towarzyszkom kolejne dziwne pozy. Przyglądały się jej w milcze-
niu, choć z pewnym zainteresowaniem. Kiedy skończyła i wyprostowała się, 
cisza trwała dalej.

– No kurwa – jęknęła. – Dziewczyny… siedzicie tu kilka stuleci wy-
śmiewane jako stare blachary, a tymczasem możemy uratować świat. Chcecie 
przyrosnąć do tego cholernego mostka?

W końcu Greta powiedziała coś pytającym tonem. Helga jej odpowiedzia-
ła. Maria dodała kilka słów od siebie, a Anna mruknęła z aprobatą. Rozgorzała 
dyskusja. W końcu któraś z Pokutnic zwróciła się do Doroty, ale ta tylko bez-
radnie rozłożyła ręce. Greta przejęła inicjatywę i odstawiła własną pantomimę.

– No tak – przyznała jej rację Dorota. – Ale przecież można… – 
Wykonała kolejną serię dziwnych póz.
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Teraz wszystkie przytaknęły z aprobatą. Dzikie kalambury trwały w naj-
lepsze, kiedy Dorota zdała sobie sprawę, że miesięczny kurs team buildingu nie 
poszedł na marne.

Plan został przyjęty jednomyślnie. Teraz miały się zacząć prawdziwe schody.
***

Wsiadła okrakiem na miotłę. Kątem oka zauważyła, że pozostałe Pokutnice 
robią to samo. Stanęła na barierce i odbiła się płynnym ruchem. Tym razem nie 
pikowała w dół. Miotła pomknęła gładko do przodu. Jej koleżanki podzieliły się 
na małe grupy i rozleciały się we wszystkie strony.

Leciała płynnie w kierunku punktu informacyjnego na Rynku. Na szczęście 
kiedy wylądowała na wrocławskim bruku, odkryła, że ktoś ubiegł ją w kwestii wy-
bijania szyb. Weszła do środka przez rozbitą witrynę, a Greta podążyła jej śladem, 
rozglądając się czujnie.

Dorota wcale nie była pewna, czy ktokolwiek może je zobaczyć. Mniejsza 
o śmiertelników, bardziej martwiła się roześmianymi oczkami krasnali. Były prze-
cież równie magiczne, jak ona.

Podeszła do stojaka, o który jej chodziło. Sięgnęła po broszurkę, kiedy 
rozległ się krzyk Grety.

– Zwerge!
Z dzisiejszej przygody z językiem Goethego wiedziała, że to oznacza krasno-

ludka. Nie miała jednak czasu napawać się lingwistycznym sukcesem. Poczuła, że 
coś ciężkiego wylądowało jej za głową i zaczęło szarpać cienkie włosy. Wrzasnęła 
z bólu i zaskoczenia.

– Głupia babo, wracaj do zamiatania! – Głos krasnoludka był nieprzy-
jemnie metaliczny.

– Złaź ze mnie, gnomie!
– Zmuś mnie, ty…
W tym momencie do akcji wkroczyła Greta. Przyłożyła napastnikowi 

miotłą tak mocno, że rozległo się głuche dudnienie spiżu. Krasnal stracił rów-
nowagę i poleciał na ziemię, ciągnąc za sobą Dorotę. Sprowadzona do parteru 
w końcu mogła się wyrwać. Złapała malucha w dziwną parodię nelsona, którego 
nauczyła się na zajęciach samoobrony dla kobiet.

– Chcesz zamiatania? – syknęła. – To masz!
Greta zamachnęła się ponownie. Tym razem witki tylko musnęły zmierz-

wioną brodę krasnala, ale to wystarczyło. Miotła oczyściła krasnala z magiczne-
go rezyduum. Zamarł bez ruchu.

– Łatwo poszło – mruknęła z uznaniem Dorota. – Teraz musimy go 
jakoś załadować…
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Greta musiała pomyśleć o tym samym. Złapała naręcze płóciennych toreb 
z logo miasta. Załadowały do jednej z nich spetryfikowanego gnoma. Zabrały 
jeszcze mapkę wrocławskich krasnoludków i wyszły z lokalu. Ratuszowy zegar 
wybił północ. Po sekundzie rozległ się donośny alarm w gmachu banku.

Dorota i Greta spojrzały na siebie. Westchnęły i bez słowa ruszyły w stro-
nę gnomów usiłujących wyrwać bankomat ze ściany.

Zapowiadała się długa noc.
***

W pierwszych promieniach słońca Mostek Pokutnic prezentował ciekawy 
widok. Całość widzialnej dla śmiertelników części wypełniały figurki krasnolud-
ków, które zastygły w dziwacznych pozach. Pokutnice czujnie się im przyglądały, 
wypatrując jakiegokolwiek ruchu.

Wszystkie wyglądały okropnie. Z garsonki Doroty zostały tylko strzępy. 
Odświętne sukienki jej kompanek prezentowały się równie żałośnie. Greta bez-
skutecznie usiłowała oczyścić swoje buty do konnej jazdy z błota.

Helga jeszcze raz przeliczyła figurki, posiłkując się turystyczną broszurką. 
Wyglądało na to, że udało się wyłapać wszystkich małych barbarzyńców.

Teraz należało się tylko upewnić.
Na komendę Helgi wszystkie mocniej ujęły miotły. Zaczęły zamiatać. Z za-

pałem i sumiennością. Po chwili zerwał się wiatr, ten prawdziwy i wyjątkowy. Nad 
mostkiem ukształtował się wir chmur, które od czasu do czasu pluły piorunami.

Pokutnice nie przestawały pracować.
Przemykający przez Rynek śmiertelnicy zauważyli dziwne zjawiska nad 

kościołem. Natychmiast zawiadomiono sztab zarządzania kryzysowego, którego 
pracownik poprosił o pomoc egzorcysty. Ten słusznych rozmiarów mężczyzna 
z trudem pokonał drogę na samą górę. Kiedy zobaczył armię martwych krasnali, 
jego osłabione serce nie wytrzymało. Tylko błyskawiczna akcja ratunkowa zdo-
łała uratować mu życie. Kiedy ktoś zażartował, że teraz na Szewskiej powinien 
stanąć mały krasnoludek-sanitariusz, nikt się nie zaśmiał.

***
Figurki zabrali wojskowi. Podobno ministerstwo było bardzo zaintereso-

wane ożywionym spiżem.
Wrzawa ucichła i Pokutnice w końcu zostały same. Rzeczywisty i widmo-

wy mostek były puste.
– Wunderbar! – westchnęła Dorota, wyczerpując zapas poznanych nie-

mieckich słów.
– Ja – przyznała Greta.
– Danke – dorzuciła rozentuzjazmowana.
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Uznała, że to może być dobra okazja, żeby nadrobić zaległości językowe. 
W końcu zostanie tu na długo, bardzo długo.

Po kilku dniach młody i wciąż przestraszony przewodnik powrócił na 
mostek. Położył na betonie kilka podręczników do niemieckiego.

– Wiem, że to wy uratowałyście miasto. Ale nikomu nie powiem. Bo 
jeszcze wstawiliby wam tu taki reflektor, jak w Batmanie. Tylko z miotłą za-
miast nietoperza.

Nigdy więcej go nie zobaczyły. Dorota trochę żałowała. Książki, które przy-
niósł, pomogły w podstawowym zakresie, ale kiedy zaczęła uczyć swoje towarzysz-
ki teoretycznych podstaw programowania, trochę brakowało jej słów.





Paweł Naskręt – rocznik 1985. Z zawodu politolog, z przymusu biur-
wa. Entuzjasta historii alternatywnych, postapokalipsy i dystopii. Osiadły pod 
Wrocławiem amator polskich piw regionalnych. Debiutował w antologii pokon-
kursowej z uniwersum Metro 2033 w roku 2015. Jego opowiadania znalazły 
się również w antologii X. Antologia opowiadań fantastycznych, w nieistniejącej 
już „SOFIE” i „Histerii”.
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goście, goście

Sendaj przesunął słomkowy kapelusz na czubek głowy i wytarł chusteczką 
zroszone potem czoło. Sączący się z dwóch słońc południowy skwar zaczynał 
już dawać mu się mocno we znaki. Na szczęście w zasięgu wzroku znajdowała 
się migocząca odbijanymi promieniami ochronna kopuła stolicy. Sterczące w jej 
wnętrzu stalowo-szklane wieżowce zwiastowały rychłe ukojenie w postaci orzeź-
wienia panującego w środku sztucznie generowanego mikroklimatu.

Miarowe kołysanie grawitolotu sprawiało, że powieki Sendaja stawały się 
coraz cięższe. Nawet wymuszona przez konstrukcję maszyny pozycja okrakiem 
dla przyzwyczajonych do tego środka transportu nie stanowiła przeszkody, aby 
poddać się czarowi Hypnosa.

Sygnał alarmowy i awaryjne zatrzymanie się prowadzonej przez Sendaja 
karawany wyrwały go z odrętwienia. Zsunął się ospale na ziemię i ruszył 
szutrowym poboczem w kierunku trzeciego z pięciu wagoników. Nachylił 
się powoli, podniósł z ziemi owoc, który chwilę wcześniej spadł ze sterty 
i wrzucił go z powrotem za burtę. Lampki alarmowe zgasły i farmer poczłapał 
na czoło kolumny. Unoszący się piętnaście centymetrów nad ziemią zaprzęg 
bezgłośnie ruszył dalej.

Mimo trudów podróży Sendaj czuł niesamowitą radość z tego, że naresz-
cie nadszedł od dawna wyczekiwany dzień, w którym na Nebulę mieli przybyć 
uchodźcy z Helgara. Znajdująca się na skraju systemu planeta targana była 
krwawymi wojnami, a wiele tysięcy mieszkańców postanowiła szukać bezpiecz-
nej przystani. Zaproszenie przyszło jedynie od słonecznej Nebuli.
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Nadawane na okrągło krótkie przekazy od dawna nie informowały o ni-
czym innym, jak tylko zbliżających się do orbity setkach okrętów. Na ich po-
kładach znajdować się miały tysiące dzieci i kobiet, szczęśliwców, którym udało 
się wyrwać z piekła wojny.

Piaszczysta droga kilkadziesiąt metrów przez kopułą przechodziła w szeroki 
pas zwietrzałego asfaltu, który wiódł do bramy północnej. Automatyczne odrzwia 
otwierały się gościnnie dla wszystkich przyjezdnych, których nie było znowuż tak 
wielu. Z wnętrza stolica kwadrantu ósmego traciła cały swój urok. Widziane 
z daleka wieżowce okazywały się pustymi skorupami, których przeznaczenia nikt 
już nie pamiętał. Wokół nich stały rozrzucone bezładnie setki lepianek wzniesio-
nych z gliny. Chaotyczną, miejską zabudowę pozbawiono nawet krzty zamysłu 
architektonicznego. Wąskie, często ślepo zakończone zaułki prowadziły donikąd. 
Gdy zabrakło depozytariuszy wiedzy ojców założycieli, społeczeństwo Nebuli 
popadło w marazm i trwało w nim, korzystając jedynie z pozostałości dawnej 
wiedzy oraz technologii, nie potrafiąc już stworzyć niczego nowego.

– Witaj, Mendaju! – powiedział Sendaj, widząc kierownika drzemiącego 
w bujanym fotelu i zarazem jedynego pracownika magazynu owoców.

– Sendaj! Ach, to ty – odpowiedział Mendaj z ulgą w głosie. – Dawno cię 
nie widziałem. – Podniósł się ospale i poczłapał w stronę panelu kontrolnego. 
Przesunął kilka wajch i owoce zaczęły znikać wsysane przez wielką tubę.

– Plony co sezon coraz gorsze, a i owoce dojrzewają dłużej – zafrapował 
się farmer.

– Niestety trzeba się do tego przyzwyczaić. Wczoraj zmarł Kendaj i nie 
pozostał już nikt, kto umiałby serwisować laboratorium genetyczne.

– A co z jego uczniem?
– Umiejętności tego lenia wystarczą co najwyżej na naprawę ekspresu do 

kawy – sarknął Mendaj.
– Dziadku! Co robisz? – Obok starego Nebulanina pojawiła się pulchna, 

niska istotka, o rzadkich włosach.
– Wnusiu, nie przeszkadzaj mi, jak pracuję – odparł oschle Mendaj, na 

co okrągła twarz brzdąca zaczerwieniła się, a dzieciak prychając, obrócił się na 
pięcie i zaczął przyglądać z zaciekawieniem grawitolotowi Sendaja.

– Ach, te dzieci. – Uśmiechnął się rolnik. – Szkoda, że w miarę upływu 
lat coraz rzadziej można je spotkać. Są takie pocieszne – dodał rzewnie.

Na Nebuli bowiem od lat rodziło się coraz mniej dzieci. Powodowany 
upałem powolny styl życia i unikanie wysiłku fizycznego sprawiły, że tempera-
ment seksualny tubylców praktycznie zanikł. Jedynym ratunkiem dla wymiera-
jącego i gnuśnego społeczeństwa stanowiło osiedlenie się nowych mieszkańców. 
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Poprzedzająca akcję humanitarną kampania informacyjna obejmująca swym 
zasięgiem całą zamieszkaną przez różne ludzkie odłamy galaktykę nie przyniosła 
niestety żadnego rezultatu. Mimo wydania pożyczonych tryliardów kredytów na 
akcję reklamową, prócz niewielkiej religijnej grupki eremitów, nikt nie kwapił 
się do zamieszkania na planecie skąpanej w blasku dwóch słońc.

Po wyładowaniu kontyngentu Sendaj udał się w kierunku kosmodromu. 
Tak poważne miano zarezerwowano dla okrągłego, betonowego lądowiska, znaj-
dującego się w samym centrum miasta. Mendaj, zapytany dlaczego nie idzie, 
odpowiedział szyderczo, że żywi złe przeczucia co do tej imprezy, a tak w ogóle, 
to nie lubi tłumów i ma dużo pracy.

Rozentuzjazmowany tłum gęstniał z minuty na minutę. Wszyscy z nie-
cierpliwością czekali na lądowanie pierwszego z transportowców. Co niektórzy 
trzymali w rękach kosze wypchane owocami, które mieli zamiar wręczyć umęczo-
nym wędrowcom, inni natomiast rozkładali transparenty z powitalnymi hasłami. 
Nieliczne dzieci, ściągnięte z najdalszych rubieży, trzymały w rączkach kolorowe 
flagi, a w tle grała wesoła muzyka. Panującą w mieście radosną atmosferę przy-
równać można było do świątecznego dnia. Wszystkie uśmiechnięte twarze dawały 
wyraz temu, że Nebulanie są narodem bezinteresownym, okazującym swoją po-
moc każdemu potrzebującemu, chociaż sami nie posiadają zbyt wiele.

Wstrzymany bez powodu proces terraformowania spowodował, że 
Nebula znalazła się wśród najbardziej jałowych wśród zamieszkanych planet. 
Tylko rozrzucone po pustyniach i sztucznie nawadniane owocowe farmy, takie 
jak Sendaja, sprawiały, że obywatele miast nie głodowali. Ludzkie organizmy 
przyzwyczajone do frutariańskiej diety, wyewoluowały w taki sposób, że w sy-
tuacjach stresowych zaczęły produkować większe ilości kortyzolu. Hormon ten 
całkowicie wyeliminował u Nebulan skłonność do agresywnych zachowań. 
Najpopularniejszą formą aktywności fizycznej był taniec, choć bardziej przypo-
minał on ospałe pląsy niż żywiołowe tango. Lubowano się w sztuce, co wyrażało 
się w organizowaniu zawodów śmiechu w kilkunastu różnych konkurencjach, 
a masaż stał się najczęściej wybieraną formą relaksu oraz spędzania wolnego 
czasu. Choć warunki naturalne nie rozpieszczały Nebulan, to na tle rozsianych 
po całej galaktyce innych gałęzi ludzkości wykazywali się ponadprzeciętnym 
optymizmem oraz życzliwością.

Sendaja od czasu do czasu nawiedzały jednak zmartwienia. Obawiał się 
skrycie o proces aklimatyzacji przybyszów ze skutej lodem planetki na rozgrza-
nym, piaszczystym globie. Ufny w pomysłowość władz, starał się nie dopuszczać 
do siebie straszliwej myśli, że goście mogliby poczuć się na Nebuli niekomfor-
towo i wybrać sobie nowy dom w innej części galaktyki.
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Mechanizm, który rozsuwał czubek kopuły, na szczęście zadziałał, tworząc 
dogodne podejście do lądowania. Olbrzymia, równa powierzchni miasta połać 
jasnoniebieskiego nieba zaciemniła się nagle złowieszczo. Kilka wyładowań elek-
trycznych przeszyło mroczną czeluść, otoczoną obłokami wirujących, rozgrzanych 
gazów i po chwili wynurzył się z niej kanciasty kształt statku kosmicznego. Gigant 
zawisł nad głowami zebranych w dole ludzi i zasłaniając blask obu słońc, spowił 
metropolię w ponurym cieniu. Zadarte głowy obserwowały w milczeniu popis 
potęgi techniki, po czym ze wszystkich ust dobył się donośny aplauz.

W stronę statku wystartowały po chwili rój pasażerskich taksówek, 
które miały sprowadzić na ziemię rzesze zlęknionych, bezbronnych wobec 
barbarzyństwa wojny sierot. Pierwsza z taryf wykonała kurs i osiadła na pły-
cie lądowiska. Według zaplanowanej inscenizacji do statku podbiegło kilkoro 
malców, aby wręczyć swoim rówieśnikom z odległej planety pluszowe maskot-
ki. Gest ten, według tutejszych psychologów, miał choć w niewielkim stopniu 
zredukować stres związany z lądowaniem na obcym globie, wśród nieznanych 
ludzi. Natomiast dla operatorów kamer scena miała stać się idealnym wstępem 
do kronik i reportaży.

Właz wejściowy rozsunął się ze świstem wyrównywanego ciśnienia, a trap 
opadł z łoskotem na beton. Z ciemnego wnętrza statku pewnym krokiem 
wyszło kilkadziesiąt postaci. Sendaj przestał wiwatować wraz z rozpalonym 
tłumem, który wydawał się ślepy na to, że widok drastycznie odbiegał od two-
rzonego od miesięcy wyobrażenia. Zamiast wystraszonych kobiet, próbujących 
uspokoić zgraję rozhisteryzowanych i osmarkanych szkrabów, oczom rolnika 
ukazała się grupa rosłych mężczyzn odzianych w długie płaszcze z futrzanymi 
kołnierzami oraz czapki uszatki. Wzrostem górowali nad zgromadzonymi go-
spodarzami. Sendajowi na ten widok zrobiło się gorąco pod przewiewną tuniką 
i szczerze współczuł brodaczom o niedbale zaplecionych długich włosach, którzy 
z przymrużonymi oczami lustrowali uważnie swoich dobroczyńców.

Jeden z przybyłych wyrwał małego misia, wpatrującemu się w niego człon-
kowi komitetu powitalnego i bezceremonialnie odgryzł mu łapkę. Po chwili 
splunął syntetycznym materiałem, z obrzydzeniem odrzucając zabawkę, czym 
doprowadził malca do spazmatycznego płaczu. Zaufani urzędnicy w pośpiechu 
odciągnęli dzieci w obawie, że te zepsują przedstawienie. Sendaja natomiast 
przerażeniem napawała myśl, że jego niespodziewana reakcja może zostać za-
uważona i odebrana przez Helgarian jako obraza. Ostatnim czego sobie życzył, 
to odstawać od zbiorowego modelu zachowania. Wznowili więc wiwaty z jeszcze 
większym zaangażowaniem niż poprzednio. Pragnął jak najszybciej zniwelować 
odczuwany dysonans, który powodował nieznośną dezorientację.
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Z kolejnych statków wciąż wyładowywały się kolejne grupy uchodźców. 
Sendaj z ulgą dostrzegł wśród nich nawet kilka kobiet, ale te nie różniły się od 
swoich towarzyszy niczym prócz braku brody. Nigdzie jednak nie widział żadnych 
dzieci. Zapał farmera nieco przygasł, bo wyglądało na to, że wyremontowane 
przez ostatnie komunalne roboty place zabaw pozostaną niewykorzystane.

Sendaj opuszczał miasto pełen nadziei, ale i niepewności. Zmierzając powol-
nym krokiem w stronę śluzy, obejrzał się jeszcze na zdezorientowanych Helgarian, 
którzy namawiani przez przymilnych urzędników z oporem ustawiali się w kolejce 
do rejestracji. Przez otwór na czubku okalającego miasto klosza wciąż kursowały 
w obie strony pasażerskie promy, które zwoziły na powierzchnię przesiedleńców.

Kolejne dni po powrocie na farmę upłynęły Sendajowi na rutynowych 
obowiązkach polegających na doglądaniu całkowicie zautomatyzowanej uprawy. 
Skwarne południa jak zwykle przesypiał i budził się znów wieczorem, aby zjeść 
warzywną sałatkę i ze szklanką rozwodnionej nalewki pokontemplować usiane 
jasnymi gwiazdami nocne niebo.

Czerwona lampka sygnalizacyjna oraz towarzyszący jej piskliwy dźwięk 
sprawił, że miękkie ciało Sendaja w mgnieniu oka naprężyło się, a wędrujące do 
tej pory bez celu myśli skupiły się na wywołaniu. Mimo wieczornego chłodu, 
po przygarbionych plecach spłynęła kropla zimnego potu. Podreptał ku konsoli 
sterującej i z trwogą rozpoznał wyświetlany na ekranie symbol – gospodarstwo 
zostało odcięte od wody! Rzucił okiem przez okrągłe okienko na ciągnące się 
aż po horyzont równe grządki z rachitycznymi krzaczkami i przed oczami sta-
nęła mu straszliwa wizja... pustego jacuzzi. Przez komunikator kilkukrotnie 
próbował wywołać centralę, ale bezskutecznie. Z głośnika wydobywał się tylko 
niepokojący szum. Sendaja ogarnęła paraliżująca trwoga, jednak nie była ona 
powodowana strachem przed pochłonięciem farmy przez rozżarzone piaski za-
borczej pustyni, ale losem biednych uchodźców z Helgara, którzy zapewne ze 
łzami w oczach czekali na comiesięczny plon z jego uprawy.

Pamięć Nebulan była bowiem krótka i wybiórcza. Pielęgnowanym 
w umysłach wspomnieniom bliżej było najczęściej do fałszywych wyobrażeń 
niż rzeczywistych zdarzeń. Mało kto umiał czytać i pisać, a liczyć co najwyżej 
do dziesięciu. Od kilku wieków korzystano tylko z wytworów technologicznych 
pozostałych po pierwszych kolonizatorach. Niekonserwowane maszyny, gdy 
ulegały awarii, zostawały porzucone, bo nie istniał nikt, kto rozumiałby zasadę 
ich działania i potrafił je naprawić. Sendaj przez chwilę próbował zdiagnozować 
problem, ale jak to miał w zwyczaju zarówno on sam, jak i jego rodacy, szybko 
się poddał, znudzony żmudnym przeglądaniem parametrów. Pod koniec pracy 
nie był w stanie przypomnieć sobie nawet, czego dokładnie szukał.
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Chociaż na każdą okoliczność w życiu mieszkańców Nebuli przewidziano 
procedury, Sendaj i tak z lękiem opuszczał rodzinny dom, w którym spędził 
całe życie. Przepisy mówiły jasno, że w momencie zagrożenia należało w trybie 
natychmiastowym udać się do miasta. I tak uczynił. W specyficznie pojmo-
wanym przez Nebulan pośpiechu na trzeci dzień spakował do torby zapasową 
tunikę, kilka owoców i manierkę wody. Piaski zaczynały już powoli wdzierać 
się na teren upraw i przysypywać zwiędnięte krzaczki. Mężczyzna nie odczuwał 
żalu za pozostawianą na pastwę piasku oazą, bo nie przyzwyczajał się do rzeczy 
materialnych, zwłaszcza, że farma nie stanowiła jego własności. Nie obawiał się 
też o przyszłość, gdyż, ufny w zarządzaną ze stolicy gospodarkę, był pewien, iż 
znajdzie się dla niego jakieś spokojne zajęcie.

Sendaj wdrapał się na siodło grawitolotu i ustawił kurs. Bujanie maszyny 
szybko wprawiło w miły stan odrętwienia, zalew myśli, które jeszcze chwilę 
wcześniej szalały w ospałym umyśle wyparowały bezpowrotnie.

Otrzeźwienie przyszło wraz z pierwszym dreszczem oraz rozpuszczającym 
się na perkatym nosie lodowym kryształkiem o fantazyjnych kształtach. Sendaj 
objął się rękoma i zadygotał. Dopiero po chwili, gdy odzyskał zdolność per-
cepcji, zauważył, że blask dwóch słońc zniknął, przykryty ciemnym całunem 
ciężkich chmur. Podmuch przeszywającego szpik mroźnego wiatru zerwał mu 
z głowy słomkowy kapelusz. Drżącą ręką sięgnął po torbę i wyciągnął zapasowe 
odzienie, którym szczelnie się owinął. Starał się zakryć każdy skrawek ciała łącz-
nie z ustami i nosem, ponieważ przy każdym oddechu czuł, jak płuca wypełniają 
się kłującymi igiełkami.

Dojechawszy pod kopułę, zastał koczujących przed bramą mieszkańców mia-
sta. Gdzieniegdzie bieliły się pierzynki świeżego śniegu, który roztapiał się z coraz 
większym oporem. Ludzie opatuleni w brudne szmaty grzali się zbici w niewielkie 
grupki dookoła ilku sprawnych grzałek na atomowe baterie. Sendaj przepchał się 
pośród niezadowolonych pomruków i wyciągnął dłonie nad żarzącym ogrzewa-
czem. Nareszcie mógł poruszyć palcami, nie sprawiając sobie dotkliwego bólu.

– Mówiłem, że tak będzie – odezwał się znajomy głos, który dobiegał zza 
mocno naciągniętego na twarz kaptura.

– Mendaj? Co tu się dzieje, co się stało z pogodą? – zapytał z nadzieją na 
racjonalne wytłumaczenie irracjonalnego stanu rzeczy.

– Helgarianie przejęli klimatyzatory i nie pytając nikogo o zdanie, usta-
wili je na pełną moc. Wewnątrz kopuły nastała dosłownie epoka lodowcowa – 
odpowiedział z trudem Mendaj, próbując opanować zgrzytanie zębów. Sendaj 
popatrzył na niego z niedowierzaniem.

– Jeśli nie wierzysz, to podejdź do kopuły – dodał starzec.
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Rolnik niechętnie oddalił się od przyjemnego ciepła i chowając dłonie 
pod pachami, podreptał w kierunku okalającego miasto klosza. Z bliska za-
uważył, że stał się całkowicie nieprzejrzysty i nabrał białej barwy. Niepewnie 
wyciągnął przed siebie rękę, ale w porę pojawił się Mendaj.

– Nie radzę! – krzyknął. – Łapsko przymarznie i już nie odczepisz. Jeden 
już próbował i pożegnał się z liniami papilarnymi..

Sendaj szybko się cofnął. Zadarł głowę i zaczął wpatrywać się w wydoby-
wający z otworu na czubku kopuły gęsty opar.

– Para? – zdumiał się.
– Coś w stylu arktycznego oparu. Wydaje mi się, że jeśli przejęli też inne 

miasta w pozostałych kwadrantach, to próbują w ten sposób zmienić tutejszy 
klimat i upodobnić go do tego z Helgara.

– Co w takim razie będzie z nami? – zapytał Sendaj z trwogą w glosie.
– Zamarzniemy – odpowiedział Mendaj mentorskim tonem. Wydawało 

się, że zdążył pogodzić się z losem.
– A gdzie jest burmistrz? On na pewno wyjaśni tą sytuację, bo to prze-

cież jakaś pomyłka!
– Ten tani cwaniak, gdy tylko zrozumiał, co się święci, zabrał ostatni 

sprawny statek i odleciał do swojej rezydencji na Hermesie. – Mendaj splunął 
z odrazą na wspomnienie byłego już włodarza, a jego plwocina od razu zamie-
niła się w zamarzniętą grudkę.

Nagle brama zatrzęsła się złowrogo, z trudem krusząc lodową skorupę, 
która ją pokryła. Skrzydła zaczęły się z wolna otwierać, by po chwili zatrzymać 
się już na stałe. Powstała niewielka szpara, wystarczająca jednak na tyle, aby 
mogli się przez nią przecisnąć rośli Helgarianie. Sendaj rozpoznał w jednym 
z mężczyzn tego, który odgryzł pluszową łapkę misia. Jego strój nie zmienił się, 
ale czarną brodę pokrywały kryształki szronu. Olbrzym stanął na podjeździe 
i zaczerpnął z lubością spory haust mroźnego powietrza. Za nim wyszła kobieta, 
którą Sendaj również widział na kosmodromie. Oboje wydawali się całkowicie 
odporni na panującą temperaturę. Helgarianka powiedziała coś do towarzysza 
i wskazała palcem na Nebulan. Para zbliżyła się do Mendaja i Sendaja.

– Szukamy chętnych do pracy – odezwała się, patrząc z góry na zziębnię-
tych autochtonów. Jej nebulański okazał się nad wyraz poprawny, choć słowa 
wypowiadała z chropowatym gardłowym akcentem.

– A co z robotami w mieście? – odparował Mendaj. W odróżnieniu od 
Sendaja i reszty ziomków, nie okazywał strachu w kontaktach z przybyszami.

– W tej temperaturze przestały działać. Ktoś musi zgarniać nadmiar 
śniegu z ulic.
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– Sami nie możecie?
– Mamy inne zajęcia – warknęła. Widocznie nie trzeba było wiele, aby 

wyprowadzić ją z równowagi. – Macie czas do wieczora. – Odwróciła się na 
pięcie i oboje zniknęli wewnątrz kopuły.

– Nie mam siły pracować na takim ziąbie – jęknął przerażony Sendaj.
– Nikt nie ma. Obawiam się natomiast, że następnym razem po prostu siłą 

zagonią nas do środka, a tam nasze dni będą już policzone – zawyrokował Mendaj.
– Co w takim razie zrobimy?
– Trzeba zebrać wszystkich i ruszyć w kierunku równika. To nasza jedyna 

szansa. Z godziny na godzinę pogoda staje się coraz paskudniejsza. – Jakby na 
potwierdzenie tych słów z nieba sypnął gęsty śnieg, a wielkie płatki nie miały 
już zamiaru rozpuszczać się na gruncie.





Artur Nowrot – pisze i tłumaczy poezję oraz prozę, współpracuje 
z Popmoderną, WIDMAMI, Lewą ręką fantastyki. Dotychczasowe publika-
cje to Córka czarownicy w „Szortalu” oraz wiersz Dunwich and Other Cities 
w „Pantheon Magazine”. Interesuje się religioznawstwem oraz historią i kulturą 
Wielkiej Brytanii. Pracuje jako korektor. Mieszka w Krakowie.
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krótka HiStoria miaSta mgieł

wprowadzenie

Z góry widać więcej. Wyobraźmy więc sobie, że stoimy na wzgórzu – 
a może unosimy się w powietrzu, wychyleni z kabiny helikoptera. W dole: 
biel. Nie śnieg, lecz mgła zasnuwająca całe miasto, mleczna, rozjaśniona 
promieniami słońca. Pośrodku, niczym czarna perła, gigantyczny budynek 
mieszczący w sobie Nove City.

Witajcie w Mieście Mgieł.
Krytycy kochają je nienawidzić. Zarzucają władzom miejskim marno-

trawstwo cennego dziedzictwa kulturowego, nagminne łamanie praw człowie-
ka i pracownika, przedkładanie interesu ekonomicznego nad życie i zdrowie 
mieszkańców.

Być może mają rację. Może Miasto Mgieł zbyt łatwo i w nie do końca 
jawnych okolicznościach pozbywa się kolejnych zabytków, zwłaszcza w podda-
nym gruntownej przebudowie centrum. Niewykluczone, że tutejsze powietrze 
nie służy zbytnio zdrowiu1, a przymusowe skierowanie wszystkich mieszkań-

1 Choć warto podkreślić, że ostateczny raport na ten temat (z nieznanych powodów 
sporządzony w jednym papierowym egzemplarzu) uległ zniszczeniu w pożarze, które-
go ofiarami padli także wszyscy twórcy. W związku z tym każda wypowiedź na temat 
szkodliwości miastomgielnego powietrza przedstawiona w formie faktu naraża autora 
na pozew o zniesławienie, wystosowany przez tutejsze władze.
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ców do pracy w fabryce wzbudza pewne rozterki u co bardziej liberalnie nasta-
wionych komentatorów.

Należy jednak zwrócić uwagę na drugą stronę medalu; trzeba opowiedzieć 
o wzroście ekonomicznym, o źródle energii, które w krytycznym momencie 
uratowało kraj przed kryzysem energetycznym, czy wreszcie o przeprowadzonej 
niedawno rewitalizacji centrum2, która powinna uczynić z Miasta Mgieł jedną 
z najbardziej intrygujących atrakcji turystycznych w Polsce, a może i w Europie.

Miasta Mgieł nie da się zredukować do jednego określenia, do „dobrego” 
albo „złego”. Aby w pełni docenić jego złożoność, trzeba poznać jego historię.

dawnieJ

Historia Miasta Mgieł jest dosyć krótka – wyrasta jak świeży pęd z ucię-
tej gałęzi. Nazwa miasta istniejącego na tym terenie od wieków została zastą-
piona obecną, a mieszkańcy (konkretnie zaś władze miejskie) zadecydowali 
o wyraźnym oddzieleniu się od przeszłości. Wraz ze zmianą nazwy stare miasto 
umarło (jego nazwę usunięto w symbolicznym geście z dokumentów i podręcz-
ników), a narodziło się nowe. U podstaw tej zmiany leży niezwykłe wydarzenie  
z 2143 roku.

Lata 30. XXII wieku były dla Polski trudnym okresem. Niesnaski na arenie 
międzynarodowej i wyczerpujące się zasoby węgla kamiennego postawiły kraj 
przed widmem kryzysu energetycznego o trudnej do wyobrażenia skali. Rząd 
zaczął nawet – wbrew obietnicom składanym podczas wyborów – rozważać in-
westycje w odnawialne źródła energii. Jednak 15 sierpnia 2143 roku wydarzyło 
się coś nieoczekiwanego: w pobliżu Wieliczki spadł dużych rozmiarów mete-
oryt. Dzielnica ta, wraz z kilkoma okolicznymi wsiami, została zniszczona, przy 
uderzeniu doszło zaś do reakcji, w wyniku której powstała substancja nazwana 
później, na cześć dawnej nazwy całego regionu, galicianum.

W krótkim czasie odkryto, że w procesie wytwarzania energii galicianum 
(szybko nazwane „białym węglem”) jest kilkaset razy wydajniejsze od węgla 
kamiennego. Substancja została obwołana zbawieniem polskiej gospodarki. 
W błyskawicznym tempie na okolicznych obszarach powstała cała infrastruk-
tura potrzebna do wydobywania i przetwarzania surowca.

Miasto zaczęło pełnić rolę czołowego dostawcy energii w kraju – zwłaszcza 
po secesji Śląska, który zdecydował się zainwestować w energię geotermalną. 

2  Jej najwyrazistszym i najdobitniejszym wyrazem jest wznoszące się teraz w sercu 
miasta Nove City.
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Gwałtowne przemiany przyniosły jednak nieoczekiwany rezultat: połączenie 
specyficznych warunków geograficznych z wynikającymi ze zmian klimatu ze 
zjawiskami atmosferycznymi sprawiło, że gęsta mgła, szkodliwy (być może) pro-
dukt uboczny przetwarzania białego węgla, zaczęła wypełniać kotlinę, w której 
leży miasto.

Mieszkańcy zareagowali wzburzeniem. Mimo że oficjalna ekspertyza nie 
została ostatecznie opublikowana, mieszkańcy skojarzyli pojawienie się „mleka 
śmierci” (jak zaczęły nazywać mgłę wywrotowe środowiska aktywistów miej-
skich) ze wzrostem zachorowań na choroby dróg oddechowych, a niedługo 
później także i zgonów. Fala paniki przedarła się przez barierę uspokajających 
komunikatów wystosowywanych przez władze i ogarnęła miasto.

To, co nastąpiło później, wielu nazywa „małą postapokalipsą”. I rzeczy-
wiście, w okresie największego nasilenia społecznych niepokojów doszło do 
zapaści całego miejskiego organizmu. Punktem zapalnym był dzień, w którym 
dostrzeżono prezydenta jadącego do urzędu miasta w masce przeciwgazowej. 
Mieszkańcy odebrali ten gest jako potwierdzenie swych najgorszych obaw i roz-
poczęli masowe demonstracje.

Prezydent przez prawie dwa tygodnie tolerował rozjuszoną tłuszczę. Jak 
opowiadają świadkowie tamtych zdarzeń, z pobliskich budynków poprzez 
mlecznobiałą mgłę można było dostrzec falującą, ciemną masę otaczającą ratusz. 
Widząc bezrozumną zaciekłość protestujących, prezydent został w końcu zmu-
szony do sięgnięcia po groźby: zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego 
i racjonowanie żywności. Jednocześnie jednak zademonstrował wielkość swego 
ducha, przedstawiając plany zamontowania na dachach budynków specjalnych 
turbin generujących wiatr zdolny rozwiać – a przynajmniej rozrzedzić – mgłę. 
Mogło się wydawać, że kryzys został zażegnany. Ci, którym na sercu rzeczywi-
ście leżało dobro miasta odetchnęli z ulgą.

Niestety już wkrótce spór rozgorzał na nowo. Przyczyniła się do tego nie-
wdzięczność mieszkańców, którzy w referendum wypowiedzieli się przeciwko 
realizacji wielkiego marzenia prezydenta: utworzenia pola do gry w golfa lase-
rowego na dachach budynków znajdujących się w centralnej dzielnicy miasta. 
Aż 84% głosujących odrzuciło projekt. „Skoro nie ma środków na pole golfowe, 
to nie ma ich również na czyste powietrze” – ogłosił z głębokim smutkiem pre-
zydent. Rozpoczęte już prace przerwano; gdzieniegdzie jeszcze, na budynkach 
graniczących z Novym City, można dostrzec metalowe walce, w których miały 
zostać osadzone turbiny.

Mieszkańcy ulegli czemuś, co można określić tylko mianem zbioro-
wego obłędu i podjęli próbę masowej ewakuacji. Kiedy zablokowano drogi 
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wyjazdowe, doszło do zamieszek. W górę wzniesiono okrzyki i transparenty, 
zapłonęły samochody3, siedziby władz miejskich obrzucano kamieniami.

Reakcja służb porządkowych była na tym etapie zdecydowanie zbyt 
pobłażliwa, co w końcu stało się przyczyną tragedii: rozjuszeni protestujący 
wdarli się do wieży ratuszowej i, dopadłszy prezydenta, wyrzucili go przez okno. 
Dopiero wtedy policja uczyniła pełny użytek ze wszystkich dostępnych środków 
represyjnych: dronów, armatek dźwiękowych, pałek i paralizatorów – i przy-
kładnie ukarała burzycieli społecznego ładu.

Po tych bolesnych wydarzeniach miasto długo dochodziło do siebie. 
Stopniowo stało się jednak jasne, że powolna naprawa zniszczeń i kultywowa-
nie obywatelskiego posłuszeństwa to za mało, a atmosferę trzeba radykalnie 
odświeżyć. Czy wobec tego można się dziwić, że nowy prezydent, wyznaczony 
przez władze szczebla krajowego, postanowił poddać miasto gruntownemu 
rebrandingowi? Tak właśnie doszło do przyjęcia nowej, wybranej w ogólnopol-
skim konkursie nazwy, do której szybko dołączyło logo, hasła promujące i spoty 
reklamowe. Tak właśnie narodziło się Miasto Mgieł.

teraz

Dziś po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości pozostały tylko me-
talowe walce na dachach budynków i pomnik tragicznie poległego prezydenta. 
Oraz mgła, która na dobre zadomowiła się w Mieście noszącym jej nazwę i któ-
ra stanowi dla niego obecnie symbol rozwoju i pomyślności. Kolejne rejony 
kraju zaczynają w coraz większym stopniu polegać na galicianum, co pozwala 
tworzyć nowe miejsca pracy. W połączeniu z wysoką śmiertelnością wśród 
mieszkańców sprawia to, że Małopolska cieszy się obecnie najniższym w skali 
kraju bezrobociem. Sama kanclerz Polski pochwaliła region w swoim orędziu 
i zapowiedziała, że rząd zastanowi się, jak doświadczenia Miasta Mgieł mogą 
wykorzystać inne ośrodki miejskie.

Wyraźnie uspokoiło się także życie społeczne. Pod wpływem kojącego 
działania mgły mieszkańcy przechadzają się spokojnie, pustym wzrokiem pa-
trząc w przestrzeń – a może w przyszłość swojego Miasta? Tak czy inaczej: nie 
słychać żadnych narzekań.

Miasto w pełni zaakceptowało swoje galicjańskie bogactwo i choć spo-
kojnie czerpie z niego korzyści, to nie spoczywa na laurach. Wprost przeciwnie: 

3 Należy dodać, że nie przyczyniło się to w żaden sposób do wzrostu czystości 
powietrza, leżącej rzekomo na sercu prowokatorom rozruchów.
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właśnie przechodzi kolejny etap swojej metamorfozy. Niemal z dnia na dzień 
wyburzono całe dzielnice wiekowych budynków4, a Stare Miasto zostało zastą-
pione przez Nove City. Rzucający się w oczy kompleks o połyskliwej czarnej 
fasadzie mieści w sobie prawie 200 hoteli, 13 galerii handlowych (łącznie ponad 
13 000 sklepów), 4 kinowe gigapleksy, a do tego baseny, kręgielnie, kluby i ma-
lownicze trasy segwayowe, na których można poczuć się zupełnie jak na Starym 
Mieście – wiele pasaży nadal nosi nazwy dawnych ulic. Miłośnicy historii mogą 
zwiedzić muzeum poświęcone dziejom Miasta, a także oddać hołd przed po-
mnikiem prezydenta wzniesionym w miejscu niegdysiejszego ratusza. Warto 
odwiedzić również oficjalny sklep z pamiątkami, zawierający mapy Miasta, 
figurki, pocztówki, butelki z mgłą oraz gadżety ze słynnym sloganem „Miasto 
Mgieł – byłem i przeżyłem”.

Kompleks jest hermetycznie zamknięty i obsługiwany przez mieszkający 
w nim personel, a mieszkańcy Miasta nie mają wstępu do środka. Ryzyko kontami-
nacji zredukowane jest do zera, więc wszystkie te atrakcje turyści mogą podziwiać 
bez masek przeciwgazowych, oddychając świeżym powietrzem importowanym 
prosto znad Bałtyku. Obecny w nim jod wywiera korzystny wpływ na zdrowie.

Nove City oznacza, że Miasto Mgieł nie zamierza opierać swojej świetności 
wyłącznie na przemyśle (choć nie zamierza również z niego rezygnować: niedaw-
no znów zwiększono pobór pracowników do fabryk oraz roczne limity wydoby-
cia, stawiając tym samym dzielny odpór zagranicznym ekologom i szemranym 
„obrońcom praw” próbującym uzależnić polską gospodarkę od kaprysów słońca 
i wiatru). Do stukotu i szumu maszyn dochodzi teraz ludzki gwar oznaczający 
rozwój handlu i turystyki. Czarny blok tkwiący pośrodku morza mgły urasta 
do rangi symbolu naszych najlepszych cech: wytrwałości, przedsiębiorczości, 
zdolności przekucia największych cierpień w powód do dumy. Jeśli mgła ma nas 
prowadzić do takich dzieł, oby była z nami jeszcze długo.

4 „Nie można przeprowadzić prawdziwego urbanistycznego odrodzenia bez usunięcia 
kilku renesansowych kamienic” – powiedział prezydent podczas uroczystości uru-
chomienia pierwszego buldożera. Urząd Miasta sprostował później, że wyburzone 
kamienice pochodziły z późniejszych epok, więc strata była jeszcze mniejsza.
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łzy matki

Przeklęta kraina skwaru i much. Próbowałam przespać dzień, by wyru-
szyć w ostatni etap podróży po zmroku, lecz nawet na moment nie było mi 
dane zmrużyć oczu. Wreszcie wygramoliłam się z wozu i przeniosłam wraz 
z dobytkiem w cień pod akacją. Miejsce okazało się o tyle lepsze, że mogłam 
z niego podziwiać krajobraz. Z tego samego powodu była to również lokacja 
najgorsza z możliwych.

Po zachodniej stronie, u podnóża Góry Mędrców, bielały płócienne bal-
dachimy, w cieniu których odpoczywali poganiacze, woźnice, tragarze i kupcy 
z Królestwa Ekhmet. Synowie Pszczoły i Trzciny, jak o nich mawiano; smagłoli-
cy, szczupli, o wysokich czołach i długich kończynach. Nawet najpodlejsi z nich 
nosili się niczym królowie. I jak królowie posilali się daktylami, mięsem oraz 
miodem, podając sobie bukłaki z rozwodnionym winem, by oszukać zmysły 
i choć na chwilę zapomnieć o lejących się z nieba płomieniach.

Niespełna milę na wschód, za sznurem wozów załadowanych malachitem 
i rudą miedzi, ciemnoskórzy tubylcy tłoczyli się nad brzegiem błotnistego poto-
ku. Mężczyźni pod wzgórzem ładowali ziemię wydobytą z pobliźnionego zbocza 
do koszów, a młodzi chłopcy dźwigali je aż do brzegu. Tam kobiety i młodsze 
dzieci obmywały minerały w wodzie, czyszcząc je i odkładając do płóciennych 
worków. Wydarte ziemi skarby trafiały do ekhmeckich kupców, którzy ładowali 
je na wozy, a gdy te się zapełniały, karawana ruszała na północny wschód, do 
Kraju Pszczoły i Trzciny, gdzie kupcy przesiadali się do łodzi, by Wielką Rzeką 
popłynąć do wspaniałych miast na północy. I tak to się kręciło.
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W chwilach takich, jak ta docierało do mnie, jaką jestem szczęściarą, że 
nie muszę pracować w błocie. Z drugiej strony, krew i błoto często się mieszają.

– Muzyka?
Dziewczynka miała kości na wierzchu i krzywe nogi. Brunatna sukien-

ka – bardziej worek z dziurą na głowę – zwisała z niej niczym chorągiew ze 
złamanego drzewca. Między strzechą krótkich włosów a wyciętą w skorupie 
zaschniętego błota szramą ust lśniły bystre oczy.

– Muzyka? – Wskazała palcem instrument, który leżał wraz z resztą mo-
ich rzeczy na kupce obok.

– To saz. – Chwyciłam długoszyją lutnię w dłonie. – Mam zagrać?
– Tam. – Wskazała grupkę dzieci siedzących przy potoku i opłukują-

cych minerały.
– Nie ma mowy – odparłam. – Nie w tym skwarze. Chcecie muzyki? 

Twoi przyjaciele muszą przyjść do mnie.
Dziewczynka westchnęła i podrapała się w głowę.
– My rozmawiamy? – zapytała po chwili. Starała się mówić w ekhmec-

kim, ale nie przychodziło jej to łatwo.
– Znam wasz język. – Przeszłam na miejscowy dialekt ludu Khoka. – 

Chcesz zrobić sobie przerwę w pracy?
Mała uśmiechnęła się, słysząc rodzimą mowę.
– Widziałam cię rano – powiedziała. – Przyjechałaś na wozach z kupca-

mi. Ale jesteś inna… Wyglądasz jakoś inaczej niż oni.
– Wezmę to za komplement.
– Ute powiedział, że przypominasz lwa z czarną grzywą. Nawet z twarzy. – 

Dotknęła dłonią własnej ubłoconej buzi.
– To dobrze?
– Ute boi się lwów.
– A kim on jest?
– To mój brat. Jest mniejszy ode mnie.
Kiwnęłam głową i szarpnęłam struny. Saz zaśpiewał przeciągle. Ktoś 

przy potoku obrócił ku mnie wzrok; czarna sylwetka zastygła nad koszem 
pełnym grudy.

– Nosisz miecz.
– No i?
– Wyglądasz na silną.
– A co z moją muzyką?
Dziewczynka usiadła obok.
– Rozmawiałam z resztą przyjaciół i uzgodniliśmy, że chcemy ci zapłacić.
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– Za muzykę czy za mój miecz?
Dziewczynka spojrzała na leżącą obok broń, przygryzła wargę.
– Co cię trapi, mała?
– Mam na imię Lanya.
Podrapała się w policzek. Spod jej palców posypało się zaschnięte błoto.
– A ja jestem Kanti. Czego ode mnie chcesz, Lanyo?
– Z poprzednim księżycem przyjechali tu kolejni Ekhmetowie. Wśród 

nich jest taki jeden poganiacz… Tanut.
– Co z nim?
Zawahała się, obejrzawszy za siebie.
– Nie rozwadnia wina, a potem zabiera nam urobek i nie płaci.
– Widziałam, jak oddajecie malachit i miedź w zamian za ekhmeckie 

zboże. Wyglądało to na uczciwą wymianę.
– Tanut upatrzył sobie mnie i moich przyjaciół. – Pokręciła główką. – 

Nie mamy ojców ani matek, nie mamy starszych braci, nikt nas nie chroni. 
Jesteśmy mali, więc uwziął się na nas. Nie daje przejść z urobkiem, zabiera siłą. 
A jak nie chcemy oddać, bije. Ludzie odwracają wzrok, każdy dba tylko o siebie.

Pokiwałam głową. Wszędzie na świecie było tak samo.
– Chcecie, żebym zamieniła słowo z tym Tanutem? Przemówiła mu do 

sumienia?
Lanya znów pokręciła głową.
– Nie posłucha. Lepiej będzie, jak go zabijesz.
Żachnęłam się. Dziewczynka zmarszczyła nos.
– Zapłacimy ci naszym urobkiem.
– Nie przyjechałam tu, żeby zabijać.
– Ale my głodujemy. Jeśli Tanut nie odejdzie… – Lanya zaniosła się 

kaszlem. Na usta wystąpiły jej kropelki krwi.
– Jesteś chora?
Starła krew wierzchem dłoni. Spojrzała na mnie pytająco.
– Plujesz krwią – wyjaśniałam. – Coś ci dolega?
– Wszyscy tu krwawimy z buzi. – Wzruszyła ramionami. – Wapory 

z ziemi. Oddech mrocznych bogów Podziemnego Świata.
– Czy to śmiertelne?
Kiwnęła głową.
Odłożyłam lutnię i sięgnęłam po miecz. Wysunięte z pochwy ostrze za-

lśniło w promieniach słońca miodowym blaskiem.
– Znasz ten metal? To brąz. Żeby go stworzyć, ludzie na północy potrze-

bują waszej miedzi. – Postukałam palcem w płaz spiżowej głowni. – Chcesz, 
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żebym użyła tej broni do zgładzenia człowieka, po to byście mogli w spokoju 
umierać przy wydobyciu metalu, który posłuży do wyrobu kolejnej broni, 
która… rozumiesz?

– Musimy jeść. – Bystre oczy łyskały przekrwionymi białkami. – Zabijesz go?
Westchnęłam, chowając miecz.
– My nie wydobywamy miedzi – dodała szybko Lanya.
– Nie? A co?
– Sama zobacz. – Na otwartej dłoni Lanyi zabłysnął mały błękitny krysz-

tałek. – To drogocenne kamienie, Łzy Matki. Mamy do nich dobre oko, ja i moi 
przyjaciele… Umiemy je oddzielać od malachitu. Zanim nie przybył Tanut, 
dostawaliśmy za nie zboże i wino. Teraz nie mamy zboża, pijemy samą wodę 
i bolą nas brzuchy. Ute zaczyna tracić zęby… Zawsze był słabszy.

– Zabierz to. – Wskazałam kryształek. – Musisz zrozumieć, dziecko, że 
jeśli zamorduję jednego z Synów Pszczoły i Trzciny, nie pozwolą mi wejść na 
Górę Mędrców, a po to jechałam tu aż z Khevali.

Lanya spuściła wzrok, zasępiła się.
– Słuchaj, mała. Nie chcę waszych klejnotów. Nie chcę problemów. Nie 

uśmiecha mi się umieranie w jakimś rowie na krańcu świata.
Dziewczynka zaczęła powoli wstawać. Nie patrzyła mi już w oczy.
– Zaczekaj… Porozmawiam z tym waszym Tanutem. Zobaczę, co moż-

na zrobić.
– To nic nie da. Będzie tylko gorzej.
– Mam dar przekonywania.
– A co się stanie, gdy już odejdziesz? Tanut zemści się na nas.
Nagle usłyszałam w głowie głos Harumana. Nie odzywał się do mnie 

przez ostatni miesiąc, może dłużej. Lecz musiał się akurat przebudzić, zawsze 
łasy na krew.

Zabij go – wyszeptał. – Zanurz ostrze w jego bebechach. Pomożesz dzieciom, 
uwolnisz je od potwora. Pamiętasz smak krwi zlizywanej z ostrza? Upojny… za-
wsze go lubiłaś. Zbyt długo już żyjesz w pokoju.

Przeklęty demon. Nigdy mi nie wyjawił, czyim jest synem. Który z bo-
gów podziemnego świata go spłodził i dlaczego przeklął mnie jego wieczną 
obecnością. Jedno tylko było pewne; gdy budził się Haruman, jego siostra 
czyhała tuż obok.

Nie dasz rady – zakpiła Bari. – Jak zawsze żałosna, tchórzliwa. Boisz się, że 
nie poradzisz sobie z nędznym Ekhmetą. Typowe.

Zdusiłam w sobie natrętne głosy. Głębokie wdechy zazwyczaj pomagały.
– Po prostu pokaż mi tego człowieka, Lanyo.
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– Tanuta? – Umorusana buzia rozpogodziła się odrobinę.
– Tak, Tanuta. Gdzie go znajdę?

***
Zaraz po zmroku byłam gotowa do wymarszu. Lutnię i torbę z tablicami 

zostawiłam za przydrożnym kamieniem, do obozowiska Ekhmetów udając się bez 
bagażu, jedynie z mieczem i sztyletem u pasa. Mężczyźni zgromadzili się wokół 
długiego ogniska, pijąc, śmiejąc się i snując opowieści. Niektórzy usiedli w pa-
rach, by przy świetle roztańczonych płomieni przesuwać Galaturra i Kurgarru na 
glinianych planszach, rzucając kośćmi i wzajemnie sobie wygrażając. Większość 
jednak skupiała się na piciu, jedzeniu i opowiadaniu żartów.

– To było największe żarcie w moim życiu! – Tanuta otaczał krąg towa-
rzyszy, wśród których wyróżniał się niczym nosorożec między szakalami. – Tak 
wielkie, że zanim skończyłem kolację, już na niej siedziałem!

Zgromadzeni mężczyźni zanieśli się śmiechem. Wreszcie jeden z nich 
zwrócił na mnie uwagę.

– Proszę, proszę! Całą drogę z Khevali odezwałaś się do nas może dwa 
razy – powiedział z wyrzutem – a teraz chcesz się z nami napić?

– Aż tak spragniona nie jestem.
Roztrąciłam łokciami tłumek przy ognisku i przecisnęłam się na drugą 

stronę. Jeden z bardziej pijanych zastąpił mi drogę.
– Się nie przytulisz…?
– Wolałabym dostać gangreny – odparłam, odpychając go na bok i splu-

wając w płomienie.
Zatoczył się, przewrócił i zaklął, próbując wstać. Wreszcie dał za wygraną 

i ułożył się do snu tam, gdzie upadł.
W końcu stanęłam przed Tanutem, któremu dopiero teraz mogłam się 

lepiej przyjrzeć. Próbował dobrze wyglądać; długie włosy zaplatał w warkocz, 
uszy przebił miedzianymi kolczykami. Jednak była w nim jakaś niechlujność, 
zatruwająca ciało rozpusta duszy.

– Mam do pogadania z tą małpą.
Mężczyźni spojrzeli po sobie rozbawieni. Towarzysz Tanuta trącił go łok-

ciem w bok.
– To ci się trafiło, bracie.
– Znęcasz się nad miejscowymi dzieciakami – oznajmiłam. – Nie podoba 

mi się to.
– A ty co, ich matka?
– Ktoś, kto spierze ci skórę przy towarzyszach i narobi wstydu.
– Nie denerwuj mnie, kobieto.
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– Bo dostaniesz czkawki?
Tanut wstał i naparł na mnie. Owionął mnie odór przetrawionego wina.
– Bo ci przyłożę.
– Umieram z ciekawości – powiedziałam, patrząc mu w oczy – jaką 

strategię skrywa to szlachetnie gładkie czoło.
Rozejrzał się po towarzyszach, szukając wsparcia, lecz ci gapili się tylko 

w milczeniu, jakby czekali na bardziej stanowczą reakcję z jego strony.
Strzeliłam mu palcami przed twarzą, żeby zwrócić na siebie uwagę.
– Wiem, że to nad wyraz trudne, ale spróbuj się na chwilę skupić… Dziś 

udaję się na szczyt Góry Mędrców i jeśli bogowie pozwolą, jutro wrócę tu bo-
gatsza o wieniec srebrnych szekli. Oddam ci trzecią ich część, jeśli przysięgniesz, 
że zostawisz dzieciaki w spokoju.

Zacisnął szczęki, oczy mu się zwęziły. Lewą dłoń oparł na rękojeści noża, 
drugą wystrzelił w moim kierunku, niemal dźgając mnie oskarżycielsko wy-
celowanym palcem. Gdy zaczął krzyczeć, na twarzy poczułam kropelki śliny:

– Nie chcę twoich szekli, wywłoko! Mam dość srebra, żeby kupić sobie 
ciebie i jeszcze dwie takie, jak ty.

Jego paluch znalazł się tuż przed moim nosem.
– W dupę sobie wsadź…
Nie dałam mu skończyć. Chwyciłam za palec i wykręciłam gwałtownie, wy-

łamując go ze stawu i zmuszając jęczącego mężczyznę do klęknięcia przede mną. 
Zanim zdołał zareagować, wyrżnęłam go kolanem w twarz, gruchocząc nos. Po 
chwili chwyciłam go za brodę i szarpnęłam w swoją stronę, każąc spojrzeć mi 
w oczy. Jego własne malały w błyskawicznym tempie, poddając się opuchliźnie.

– Nie radzę sięgać po broń, bo sama będę zmuszona po nią sięgnąć. 
A jeśli wyciągam miecz, to żeby zabić. Tak mnie uczono. Po to jest broń. Do 
zabijania, zgadza się?

Zachodzące opuchlizną oczy wypełniały się łzami, krwią i nienawiścią. 
Widziałam, że Tanut próbuje coś powiedzieć, ale ból i szok wciskają mu słowa 
z powrotem do gardła.

– Nic nie mów, tak będzie najlepiej. W tym kraju warto trzymać usta 
zamknięte, na wypadek, gdyby coś miało w nie wlecieć.

Dopiero teraz rozejrzałam się wokoło. Pozostali mężczyźni zastygli wokół 
paleniska niczym spiżowe pomniki. Zwróciłam się do jednego z nich.

– Powiem to tobie, bo wyglądasz, jakbyś umiał odróżnić swoją matkę 
od pawiana. Jeśli po moim jutrzejszym powrocie Tanut nie przyjmie złożonej 
mu oferty, na wozach z miedzią i malachitem do Ekhmet pojadą również wasze 
kości. Rozumiemy się?
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Pozwoliłam mdlejącemu Tanutowi przewrócić się na bok, po czym wol-
nym krokiem udałam się w kierunku kamienia, za którym został mój bagaż.

– Nie przeszkadzajcie sobie – rzuciłam, nie oglądając się już za siebie.
Powietrze miało słodki smak.

***
Góra Mędrców była w rzeczywistości wysokim wzgórzem, na szczyt 

którego wiodła kręta, kamienista droga. W jej dolnych partiach rosły drzewa, 
które wyżej przerzedzały się, by wreszcie ustąpić suchym krzewom rodzącym się 
w skalnych szczelinach. Wędrówka oświetlana niemal pełną tarczą księżyca zajęła 
mi akurat tyle czasu, bym pod wrotami świątyni stanęła około północy.

Ujęłam kołatkę w dłoń i zadudniłam o drzwi. Oczekiwałam bardziej do-
nośnego dźwięku, lecz brąz jedynie zastukał głucho o drewno.

Słabe wrota – rzekł Haruman. Mogłabyś je wysadzić z zawiasów lub roz-
rąbać mieczem. Pomyśl, ile tam bogactw. A na ich straży jedynie miękkie ciała 
Mędrców. Brodziłabyś we krwi niczym królowa śmierci i zniszczenia.

Bari była innego zdania:
Nie wrócisz z tego kraju żywa. Już narobiłaś sobie wrogów… Zginiesz tutaj.
Zignorowałam głosy i zakołatałam po raz kolejny. Po drugiej stronie drzwi 

rozległo się szuranie stóp na kamiennej posadzce. Wreszcie ktoś otworzył małe 
okienko w bramie i ujrzałam młodzieńczą twarz. Blask oliwnej lampy upodab-
niał ją do miedzianej maski.

Uniosłam ciężką torbę na tyle wysoko, by akolita mógł ją dostrzec 
w półmroku.

– Jestem Kanti, przywiozłam tablice.
Spojrzenie lśniących oczu powędrowało w dół, zatrzymując się na ręko-

jeści miecza.
– Musisz zostawić pas na kołku przy bramie.
Chcą cię zabić. Nie bądź głupia.
Rozpięłam klamrę, zdjęłam pas i odwiesiłam go tak, jak mi kazano. 

Rozstawanie się z bronią zawsze przychodziło mi z trudem; miecz i sztylet były 
dla mnie niczym rodzeństwo. Ale jeśli dam sobie zrobić krzywdę w Świątyni 
Mądrości, to chyba nie zasługuję, aby żyć.

Bo nie zasługujesz – wyszeptała czule Bari, gdy otworzyły się wrota.
Przeszliśmy przez krótki korytarz, za którym powitał mnie inny świat.
– Zaczekaj tutaj. Mistrz Eneastro kończy nocne medytacje i zaraz cię 

przyjmie. Możesz posilić się brzoskwiniami z ogrodu. Są bardzo soczyste.
Stałam przed otoczonym podcieniami wirydarzem, w którym rosły owo-

cowe drzewka i kwiaty. W środku mała fontanna leniwie wypluwała strużkę 
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wody, szemrała kojąco. W księżycowym blasku wyglądało to iście bajecznie.
Przysiadłam na marmurowej ławeczce i czekałam, by wreszcie skusić się 

na jedną z brzoskwiń.
Chcą cię otruć.
Moje usta wypełniła płynna słodycz. Jakaż miła odmiana po tygodniach 

żywienia się twardymi podpłomykami i – jeśli miałam szczęście – pieczoną nad 
ogniem szarańczą. Pożarłam owoc i, wypluwszy pestkę, szybko zerwałam kolejny.

– Mój uczeń doniósł mi, że mamy gościa.
Mężczyzna o długich, siwych włosach pojawił się między kolumnami. 

Odziany w białą suknię, przypominał zjawę z opowieści pustynnych ludów. Miał 
bardzo jasną skórę i żywe oczy, skrzące się pod zabawnie obwisłymi brwiami.

– Jestem Kanti.
– I masz dla nas tablice. Smakują ci nasze brzoskwinie?
– Twój uczeń powiedział, że mogę…
– Oczywiście. – Eneastro uśmiechnął się życzliwie. – Dostaniesz na drogę 

cały ich worek, jeśli sobie życzysz. Ale najpierw pokaż mi te skarby, które przy-
niosłaś. Umieram z ciekawości.

Zaczęłam mocować się z torbą, lecz Mędrzec uniósł dłonie.
– Nie tutaj. Przejdźmy w stosowniejsze miejsce.
Poprowadził mnie między kolumnami, korytarzem tonącym w rozpro-

szonym świetle lamp ukrytych za jedwabnymi zasłonami. Sufit zdobiły barwne 
freski, a wszędzie roznosił się słodki zapach kadzideł. Zatrzymaliśmy się przed 
ołtarzem, na którym stało tak wiele lamp, że ich blask mógł oślepić.

– Nie oszczędzacie tu na oliwie…
– Bez wątpienia bogom podoba się nasz gaj oliwny – przyznał starzec. – 

Nie brakuje nam też miodu.
– Macie pszczoły?
– Kilka skromnych uli, dzięki czemu możemy słodzić mleko i wodę.
– Mleko…?
– Na tyłach świątyni młodsi bracia trzymają stadko kóz – wyjaśnił 

Eneastro, dodając po chwili. – Mięso jadamy tylko raz w miesiącu. Reguła 
wstrzemięźliwości i szacunek dla zwierząt powstrzymują nas przed częstszym 
ubojem, musisz nam wybaczyć. Ale mlekiem chętnie się podzielimy.

Kiwnęłam głową. Gdy wzrok przywykł już do blasku tuzina tuzinów pło-
mieni, przyjrzałam się ołtarzowi. Na piedestale stała marmurowa rzeźba kobiety 
w zwiewnej sukni. Ręce miała szeroko rozpostarte, w dłoniach dzierżyła rylec i nie-
zapisaną tablicę. Z obnażonych piersi płynęły strugi mleka, oblewając jej stopy.

– A oto Mądrość. Jedyna bogini, do jakiej wznosimy modły.
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– Bardzo… przystojna.
W uśmiechu Eneastra dostrzegłam nutę pobłażliwości.
Ma się za lepszego od ciebie. Uważa, że jesteś idiotką.
Bo jesteś. Nawet nie umiesz się zachować w obecności bogini.
Uderz go. Zasłużył.
– Cisza!
– Słucham?
– Przepraszam… Jestem zmęczona długą podróżą. Zasypiam na stojąco.
– Ach tak, rozumiem. Niestety nie możemy zaoferować ci noclegu. 

Takie reguły…
– Oczywiście. – Zacisnęłam pięści, słysząc chichot Harumana i Bari 

w mojej głowie.
Zapatrzyłam się w posąg Mądrości. Mędrzec stanął zaraz obok, czułam 

na sobie jego spojrzenie.
– Sądząc po twoim akcencie, wnoszę, że wychowałaś się wśród ludów 

Gashi, gdzieś pomiędzy rzekami Idiglat i Burattu. Mam rację?
Kiwnęłam głową.
– Wiedziałem! – Rozpromienił się, rozpierany dumą z powodu własnej 

spostrzegawczości. – A więc modlisz się do Issar?
– Nie modlę – odparłam. – Ale tak, zostałam oddana jej pieczy jeszcze 

w dzieciństwie. Ojciec zabił byka na tę okoliczność.
– Oddana? – W głosie Eneastro zagrała nuta zdumienia. – Czyż świętą 

prostytucją dla Issar nie zajmują się mężczyźni w kobiecych strojach?
Uśmiechnęłam się pod nosem, zauważywszy jego podejrzliwe spojrzenie.
– Aravani to kobiety uwięzione w ciałach mężczyzn… Coś znacznie 

więcej niż przebierańcy – wyjaśniłam. – Ale tak, macie rację, kapłaństwo to ich 
domena. Ja jednak nie zostałam oddana Issar Kochance, lecz Issar Zdobywczyni.

– Ach tak… wojowniczka?
– Mój ojciec miał swoje powody. Ale mieliśmy obejrzeć tablice?
– W następnym pomieszczeniu.
Eneastro rozsunął zasłony w kolejnym przejściu i gestem zaprosił mnie 

do środka.
Znaleźliśmy się w dusznej komnacie pełnej glinianych tablic i ołowianych 

zwojów. Półki jedna nad drugą uginały się pod ich ciężarem, pisma zalegały 
na ławach i podpierały ściany. Najmniejsze miały wielkość dziecięcej dłoni, 
te największe zaś nie zmieściłyby się do mojej podróżnej torby, którą Mędrzec 
właśnie wskazywał drżącą dłonią.

– Masz je tutaj?
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Kiwnęłam głową i wyłożyłam dobytek na stół. W świetle lampy zaczęłam 
wyładowywać kolejno pierwszą, następnie drugą i trzecią z tablic. Każda była 
owinięta w kilka warstw natłuszczonej cielęcej skóry.

Eneastro zaraz odpakował pierwszą z nich. Dotknął palcem znaków wy-
rytych w glinie.

– Wiedz, ojcze, że zebrałem cały mój lud za murami miasta i oczekuję 
ataku buntowników – przeczytał. – Hordy opętanych Czarnym Snem spali-
ły nasze wioski, przegnały ludność, która teraz z głodu burzy się przeciw mej 
władzy i daje prowadzić za nos wiarołomnym watażkom... To list. Szkoda, że 
zatarło się imię nadawcy.

– To Argashem, władca Giruk – wyjaśniłam. – Syn Arup-Aghala, króla 
Ershemitów.

– Ale Giruk zrównano z ziemią...
– Osiem lat temu, wiem. Byłam tam.
Mędrzec spojrzał na mnie szeroko rozwartymi oczami.
– I zdołałaś przeżyć? Mówiono, że wyrżnięto wszystkich obrońców.
– Na moje szczęście nie byłam jednym z nich.
– Ale... więc...
Brwi Eneastra uniosły się, gdy to do niego dotarło.
– Tak, walczyłam po stronie buntowników. Brakowało im doświad-

czonych dowódców, więc wynajęłam im swój miecz na czas oblężenia. Miasto 
opływało w łupy.

Starzec trzęsie przed tobą portkami – rzekł Haruman. Patrz, jak skulił się 
ten pies.

Eneastro uciekł wzrokiem w znaki wyryte na tablicy.
– Pokornie proszę cię, ojcze, o dwie setki bojowych rydwanów i tysiąc 

piechurów do zaprowadzenia porządku w mojej prowincji – przeczytał drżącym 
głosem. – Moje własne wojska utknęły po drugiej stronie gór i nie mam od nich 
wieści już od miesiąca. Jesteśmy na twojej łasce...

– Arup-Aghal nigdy nie dostał tej wiadomości – przerwałam mu. – Nie 
zdążyła opuścić Giruk. Prawdę mówiąc... nie zdążyła opuścić nawet komnat 
Argashema. Ale spójrz na kolejną tablicę. Jest na niej zapisana pieśń ludu 
Mytane. Ręką samego Fobe z Ioru.

Mędrzec położył przed sobą drugą tablicę.
– Rzeczywiście, to pismo ioryckie. Nie okłamano cię.
– Nikt by nie zdołał. Potrafię czytać.
Eneastro ponownie uniósł brwi.
Ten pies ci nie wierzy. Ma cię za krwiożerczą wieśniaczkę.
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– Musisz pochodzić z zadziwiającego rodu, skoro przyuczono cię zarów-
no do miecza, jak i do rylca.

– Do miecza, do rylca i do sazu. Pobierałam nauki w trzech językach. 
Mój ojciec o to zadbał, jeszcze zanim świat wywrócił się na nice.

Starzec pokiwał głową, obejrzał tablicę pod różnymi kątami.
– Nigdy nie byłem miłośnikiem poezji, zwłaszcza tej wulgarnej, ale znam 

kogoś, kto obsypie nas za to złotem.
Ten pies chce to sprzedać dalej. Jak śmie!
– Słucham? Myślałam, że zachowujecie pisma dla potomnych. Przybyłam 

tu aż z Khevali, żeby sprzedać je właśnie wam, nikomu innemu.
– Ależ oczywiście, moje dziecko. – Eneastro uniósł ręce w pojednawczym 

geście. – Jednak musimy tu przetrwać, musimy jeść i pić... a także płacić po-
datki królowi Ekhmetu. Nie marszcz tak brwi... Chodź, pokażę ci, co robimy, 
żeby nasycić szakala, lecz ocalić cielę.

Starzec znów poprowadził mnie korytarzami świątyni. Zatrzymaliśmy 
się w zagraconym warsztacie o niepomalowanych ścianach. W komnacie tej 
również zalegały tablice, lecz nie ulepiono ich z gliny. Po raz pierwszy w życiu 
widziałam podobny materiał; lazurowej barwy, o lśniącej powierzchni. Jakbym 
znalazła się w skarbcu pełnym wymyślnych klejnotów.

– Masz, sama zobacz. – Eneastro podał mi jedną z tabliczek.
– Te znaki są wypukłe. – Dotknęłam symboli, które musiały opisywać ra-

chunki jakiegoś dawno nieistniejącego miasta. Skryba podliczał woły, owce i osły.
– Ta jest niewiele warta – wyjaśnił Mędrzec – ale nawet stare spisy po-

datkowe mogą nas czegoś nauczyć.
– Co to jest? – Oddałam mu tabliczkę.
– Kopia. Tworzymy kopie i sprzedajmy je chętnym kupcom. Zdziwiłabyś 

się, ile gotowi są za nie zapłacić różni władcy, magowie, karraraiccy cenobi-
ci... Gdy wszystko wali się w posadach, dawna wiedza jest najcenniejszym ze 
skarbów.

Rozejrzałam się po warsztacie. Niektóre z lazurowych tablic były pęknięte, 
pokruszone.

– Nie widać, żebyście szczególnie o nie dbali.
– To stosunkowo delikatny materiał. Zalecamy kupcom najwyższą staran-

ność obchodzenia się z naszymi kopiami. Na szczęście nas niewiele to kosztuje.
– Jak to?
Eneastro uśmiechnął się i podszedł do pękatej amfory, w której zanurzył dłoń.
– Zmieszany z gorącą wodą nabiera niezwykle plastycznych właściwości; 

doskonale się formuje i dokładnie wypełnia ryty w glinianych tablicach. – Przez 
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palce starca przesypał się błękitny pył. – Po kilku dniach zastyga, wracając do 
pierwotnej formy kryształu.

Mędrzec otrzepał dłonie i przeszedł dalej, stając nad rozsupłanym wor-
kiem, ciśniętym w kąt między amforami. Zanurzył w nim rękę i wyjął kilka 
drobnych kryształków niebieskiej barwy.

– Tubylcy nazywają to Łzami Matki od miejscowej legendy, według której 
na tych ziemiach miały żyć niegdyś smoki. Pierwsi ludzie, jacy się tutaj osiedlili, 
wybili owe stworzenia, a najstarsza z bestii, matka wszystkich jaszczurów, umarła 
z rozpaczy. Jej łzy wsiąkły głęboko w ziemię, gdzie przemieniły się w klejnoty. 
I musi być w owej legendzie ziarnko prawdy, bo w okolicznych kopalniach od 
czasu do czasu robotnicy trafiają na gigantyczne kości. Któż by się spodziewał...

Musiałam mieć nie najmądrzejszą minę, bo starzec dodał:
– Mielimy Łzy Matki w żarnach i w ten sposób powstaje pył, który ci 

pokazałem. Nie bez powodu zbudowaliśmy świątynię właśnie tutaj… Tubylcy 
sprzedają nam te kryształy za bezcen. Nawet mimo marży ekhmeckich kupców, 
którzy kontrolują wydobycie, zysk jest ogromny.

Starzec z zadowoleniem podparł się pod boki. Po dłuższej chwili zaczął 
głaskać w zadumie brodę.

– Milczysz...
– Wiesz, że dzieci, które pracują w kopalniach, przymierają głodem? Że 

wraz ze Łzami Matki ziemia uwalnia śmiertelne choroby, na które zapadają?
– Cóż. – Oblicze Eneastra przybrało smutny wyraz. – Gdyby istniał 

jakiś inny sposób... Ale zapewniam, że takiego nie znamy. Dawna mądrość nie 
przetrwa bez naszych starań.

– Skoro jesteście tacy zamożni, dlaczego nie zaczniecie im więcej płacić?
– Ceny ustalają kupcy. Nie mamy bezpośredniego kontaktu z tubylcami. 

Nawet gdybyśmy zaproponowali większe sumy, sądzisz, że nadwyżka trafiałaby 
do górników?

Pies łże! – warknął Haruman. Przegryź mu gardło.
– Tak, pewnie macie rację...
Mędrzec uśmiechnął się.
– Mój uczeń odprowadzi cię do wirydarza. – Wskazał akolitę, który 

pojawił się w wejściu do warsztatu. – Posil się jeszcze brzoskwiniami, jeśli masz 
ochotę. Dostaniesz też czarkę mleka z miodem, a ja w tym czasie zbadam ostat-
nią z tablic i dokonam wyceny. Zaraz do ciebie przyjdę.

Kiwnęłam głową i pozwoliłam, by chłopak poprowadził mnie do ogrodu.
Godne politowania – zakpiła Bari. Za odrobinę srebra oddajesz skarby, na 

których te zgrzybiałe pokraki zbiją fortunę. Jesteś taka żałosna, taka głupia.
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Budziły się, gdy byłam zmęczona, wystraszona, głodna lub chora. Teraz 
znużenie długą podróżą dawało mi mocno w kość, więc moje prywatne demony 
stały się nad wyraz bezczelne. Zacisnęłam mocno zęby i pięści, przymknęłam 
powieki i niemal na wpół ślepa szłam za akolitą do wirydarza.

Nie wiem, z jakiego źródła wypływał mój gniew, ale nie hamowałam go, bo 
pozwalał mi zagłuszyć natrętne słowa Harumana i Bari, uciszał ich głosy. Pozwoliłam 
więc, by ze szczęki i czoła rozlewał się na potylicę, potem na kark i ramiona, na pierś 
i wreszcie do żołądka, gdzie niczym piec rozgrzewał resztę ciała.

Odmówiłam mleka i brzoskwiń. Usiadłam na marmurowej ławeczce, 
wpatrując się w skąpaną w księżycowym blasku fontannę na środku ogrodu 
i czekałam na Eneastra, który po pewnym czasie zjawił się w towarzystwie 
młodego akolity, niosącego wieniec tuzina srebrnych szekli. Znałam miasta, 
w których za tę cenę mogłabym sobie kupić niewolnika.

Mędrzec stanął przede mną, szczerząc zęby w uśmiechu.
– Ostatnia z tablic to nie lada gratka – oświadczył. – Traktat o moralno-

ści spod rylca samego Makabesha z Turuk.
– Czytałam. – Podniosłam się z ławki, wyciągając przed siebie dłoń.
Eneastro skinął głową do akolity i chłopak podał mi wieniec srebrnych 

pierścieni nanizanych na sznurek. Owinęłam go sobie wokół nadgarstka, ukło-
niłam się lekko i skierowałam do wyjścia.

– Makabesh był wielkim uczonym i ulubieńcem bogów – powiedział 
Mędrzec, zatrzymując mnie w miejscu. – Cieszył się wielką łaską Mądrości. 
Wyświadczyłabyś sobie przysługę, gdybyś pochyliła się nieco nad jego słowami.

Mogłam po prostu wyjść, ale coś – być może szept Harumana – podkusiło 
mnie, żeby wolno obrócić się na pięcie i znów spojrzeć starcowi w oczy.

– Mówiłeś do mnie?
Mina nieco mu zrzedła, ale pogłaskał tylko brodę i powiedział:
– Makabesh nauczał o powinnościach ludzi wobec bogów. Każdy winien 

oddawać to, co ma najlepszego. Na przykład my tutaj dzielimy się wiedzą. 
Królowie winni dobrze rządzić, skrybowie pisać, żołnierze walczyć, kamieniarze 
budować... Jedynie ten, kto poddaje się swemu przeznaczeniu, które przygoto-
wali dla niego bogowie, może zaznać w życiu szczęścia.

Zawróciłam, w kilku krokach stając przed Mędrcem, który odchrząknął, 
skubnął brodę, spojrzał to na ucznia, to na mnie.

– Z twoich słów wynika, że masz za sobą życie pełne przemocy. Czynisz 
tak krzywdę nie tylko innym, ale i sobie.

Musiałam się uśmiechać… Ludzie zwykli mylić mój uśmiech z rozba- 
wieniem.
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– Nie ma powodu do śmiechu – ciągnął stary. – Bogów napawa smut-
kiem, że ktoś taki, jak ty marnuje swoje talenty, przedkładając przemoc nad 
wiedzę i mądrość. Zamiast mieczem – dodał – mogłabyś walczyć rylcem.

– Walczyć z kim?
Mędrzec rozłożył ręce, zrobił troskliwą minę.
– Ze złem ignorancji i ciemnoty.
Patrzyliśmy sobie w oczy.
Z bliska.
Drgnął, twarz mu obwisła. Skubnął brodę, odsunął się pół kroku.
Chwyciłam go za gardło. Wybałuszył oczy i uczepił się dłońmi mojego 

nadgarstka, próbując zerwać uchwyt. W rękach stojącego za nim ucznia zalśniło 
ostrze sztyletu.

– Schowaj ten nożyk – warknęłam – albo ci go zabiorę i wypruję bebechy.
Chłopak zastygł. W jego oczach odbijał się strach. Mdlący, słodki lęk.
Tak, tak! Tak!
– Co robisz? – wyrzęził z trudem Mędrzec, wijąc się w moim uścisku.
– Walczę, stary koźle. Walczę ze złem ignorancji.
Wywalił język, gdy jego krtań zaczęła wiotczeć.
– Kto jak kto, ale ani ty, ani twoi parszywi bracia nie powinniście niko-

mu udzielać lekcji moralności.
Osunął się na kolana. Teraz patrzyłam na niego z góry.
– Widziałam już tobie podobnych... Gdy wjeżdżałam rydwanem na 

czele Złotych Lwów Balgopala Autokraty do jadeitowych miast Agaronu, gdy 
gniotłam pod sandałami czaszki Nieśmiertelnych, gdy stąpałam po upadłych 
sztandarach Imperium Bakha, a także później, po Wielkim Upadku, łupiąc za-
padłe dziury, które w swej pysze wciąż każą się tytułować królestwami... Zawsze 
na swojej drodze spotykałam takich, jak wy, tchórzliwe i zakochane we własnej 
mądrości węże w ludzkich skórach.

Jego twarz robiła się sina. Miotał się, ale brakło mu siły. Przerażony akolita 
tylko na nas patrzył.

– Kryliście się za kotarami, uciekaliście z zawartością skarbca, gdy robiło 
się gorąco. Obżeraliście się daktylami i jagnięciną, pouczając innych o dobro-
dziejstwach postu. Skazywaliście na śmierć złodziei chleba, choć sami kradliście 
całe talenty złota i skrzynie klejnotów. Byliście pierwsi w słowach, lecz ostatni 
w czynach. Mędrcy...

Teraz, zabij go. Skręć mu kark. Zabij wszystkich i wykąp się w ich krwi!
Naplułam mu w twarz i rozluźniłam uchwyt. Eneastro szarpnął się do tyłu 

i upadł na ziemię, dysząc ciężko.
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– Tak nie można – wyrzęził. – Nie podnosi się ręki na kapłanów 
Mądrości. Jesteśmy pod ochroną króla Ekhmetu!

– A jednak cię przede mną nie ochronił.
Zostawiłam ich – Eneastra na ziemi oraz jego ucznia ściskającego w dło-

niach sztylet – i ruszyłam do wyjścia.
Ale mu powiedziałaś. Teraz z pewnością umrze ze wstydu – głos Bari ociekał 

kpiną. Myślisz, że się tobą przejmie? Że kogokolwiek obchodzi, co masz do powie-
dzenia? Słowa niczego nie zmienią, zwłaszcza twoje.

Wyszłam ze świątyni, zdjęłam z kołka pas z mieczem i sztyletem, chwyci-
łam lutnię i zaczęłam schodzić z Góry Mędrców, wypatrując jutrzenki. W gardle 
palił mnie ogień, a w skroniach dudniły młoty. Czułam krew w powietrzu.

***
U podnóża góry, w świetle wschodzącego słońca, Lanya szarpała się 

w niedźwiedzim uścisku Tanuta, któremu twarz tak spuchła w ciągu nocy, że 
teraz przypominała owczą mordę. Na mój widok Ekhmeta przystawił dziew-
czynce do gardła sierpowate ostrze chopesza. Wziął ze sobą dwóch silnorękich, 
którzy dotrzymywali mu towarzystwa, wsparci o włócznie.

Nie zwalniałam kroku.
– I co teraz, babo?
– Brzmisz jak bawół! – Lanya próbowała kopnąć oprawcę w kolano, ale 

ten ścisnął ją tym silniej.
– Mam tę twoją pyskatą żmiję! – ryknął Tanut. – A ty przyjdziesz tu na 

kolanach i oddasz mi całe srebro, albo poderżnę jej grdykę!
Wciąż schodząc ścieżką ze zbocza, dobyłam sztyletu i nie zatrzymując 

się, cisnęłam nim z całej siły. Szerokie ostrze utknęło dokładnie w otwartych 
ustach Tanuta. Momentalnie wypuścił Lanyę, oczy niemal wylazły mu z orbit. 
Wolną dłonią dotknął rękojeści sterczącej mu z twarzy. Jego towarzysze cofnęli 
się o krok, nastawili włócznie.

Nie zwalniałam kroku.
Tanut osunął się na kolana. Zrobił zeza, wpatrując się w końcówkę ręko-

jeści. Z ust buchnęła mu jucha.
Stanęłam nad nim, chwyciłam rękojeść, szarpnęłam. Fontanna krwi chlu-

snęła mi na uda. Umieściłam sztylet w pochwie i dobyłam miecza. Spojrzałam 
na stojących kilka kroków dalej mężczyzn z włóczniami. Ich szeroko rozwarte 
usta wymawiały bezdźwięczne słowa, wielkie oczy śledziły każdy mój ruch. Nie 
chciałam ich zawieść.

Uniosłam oburącz miecz i cięłam nim w odsłoniętą szyję Tanuta. 
Kolejny pióropusz krwi na moment zastygł w powietrzu, by po chwili opaść 
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na spragnioną ziemię. Beczkowaty, na wpół urżnięty łeb zawisł na kawałku 
szyi. Jeden z mężczyzn zwymiotował. Cięłam ponownie, zanim wielkie cielsko 
upadło na bok, a za nim odrąbana głowa. Kopnęłam ją w kierunku włóczników, 
którzy odskoczyli do tyłu.

Musiałam na nich fuknąć, żeby wreszcie uciekli.
Teraz gadasz do rzeczy – mruknął zadowolony Haruman.
Lanya stała obok, zakrywając usta dłońmi. Wpatrywała się w trupa.
– Miałam mu oddać trzecią część zarobionego na Górze Mędrców srebra, 

jeśli da ci spokój. Wygląda jednak na to, że Tanut już nie potrzebuje tych szekli.
Zdjęłam ze sznurka pięć srebrnych pierścieni i wcisnęłam je w dłonie Lanyi.
– Schowaj je – powiedziałam. – Nie chwal się nimi, bo ci je zabiorą. Nie 

myśl też sobie, że odejdziesz stąd teraz ze swoimi przyjaciółmi... W najbliższym 
mieście wszystko wam ukradną i będziecie musieli sprzedawać swoje ciała, żeby jeść.

Lanya patrzyła na zakrwawione szekle i milczała.
– Spróbujcie przeżyć. Może za kilka lat, jeśli dorośniesz, to srebro wam 

się przyda.
Nie mogłam wrócić do ekhmeckiego obozu. Nie po tym, co przed 

chwilą zaszło. Czekała mnie piesza wędrówka do najbliższej wioski nomadów, 
gdzie miałam nadzieję kupić sobie osła, na którym zdołam dojechać do portu 
w Baghret. Tam wystarczyło odczekać góra miesiąc, aż jakiś statek zabierze mnie 
do Khevali. Takie były moje plany. Co do Lanyi... Nie wierzyłam, że będzie jej 
dane skorzystać ze srebra, które jej zostawiłam. Nie wierzyłam, że dożyje takiej 
chwili. A demony w mojej głowie nie wierzyły wraz ze mną.

Ale cóż, jak powiedział Mędrzec Eneastro – gdyby istniał jakiś inny sposób...
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się przełamywać przy każdej okazji, przede wszystkim w pisanych przez siebie 
tekstach. Jej opowiadania były publikowane w czasopismach zajmujących się 
literaturą fantastyczną, a także w periodykach internetowych. W 2014 roku 
ukazała się powieść jej autorstwa Serce kamienia.
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iSelilJa

Marcin wszedł do domu i z uczuciem ulgi zdjął maskę z twarzy.
– Tata! – Kordelia rzuciła mu się na szyję.
Miała co prawda dopiero pięć lat, ale był zbyt zmęczony, by unieść ją do 

góry, jednocześnie trzymając torby z zakupami. Wybrał ważniejsze. Po podłodze 
korytarza rozsypały się plastikowe butelki wody, szczelnie opakowane owoce 
z upraw hydroponicznych, środki czystości i wkłady do filtrów okiennych i ma-
sek. Nie było tego zbyt wiele.

– Dela, daj tacie chociaż buty zdjąć – zbeształa dziewczynkę matka, która 
właśnie weszła przywitać się z mężem. Pochyliła się nad cennymi rozsypanymi 
produktami i starannie je pozbierała.

– Nic nie szkodzi. – Uśmiechnął się Marcin. – Ja też się za wami 
stęskniłem.

Podszedł do żony i pocałował ją w czubek głowy.
– Martwiłam się – mruknęła cicho, tak żeby córka nie usłyszała. – 

Widziałam w sieci, że był kolejny zamach w mieście. I to na Krupniczej, a to 
przecież twój rewir.

– Tak, też o tym słyszałem. Na szczęście byłem daleko. Musiałem 
przeczyścić filtry przy Filharmonii – uspokoił ją. – Ale widziałem pojazdy 
Służb Reagowania, które pędziły na Krupniczą na złamanie karku. Nie ma 
dnia, żeby ktoś czegoś nie wysadził albo kogoś nie zabił. Coraz trudniej jest 
tu żyć.

– Kto kogo wysadził? – spytała zaciekawiona Kordelia. – Skąd wysadził?
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– Eee... wujek Albert wysadził roślinki w doniczce. – Wymyślił naprędce 
odpowiedź. Dzieci zawsze słyszą to, czego nie powinny. – Chodź, zjemy obiad.

***
Wieczorem, gdy ułożył małą do snu, zerknął do pokoju żony. Pracowała 

popołudniami i nocami, kiedy on mógł zająć się Delą po powrocie z pracy. 
Miała właśnie telekonferencję z Szanghajem i Ułan Bator. Wycofał się po cichu, 
nie chcąc jej przeszkadzać.

Byli szczęściarzami, bo obydwoje mieli pracę i to nawet całkiem niezłą. 
On w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Powietrza, a ona w megakorpo-
racji zajmującej się międzynarodową siecią monitorującą zmiany klimatyczne. 
Stać ich było na filtry i organiczne jedzenie, podczas gdy większość społeczeń-
stwa żywiła się papką proteinową produkowaną z quorna i, zamiast używać 
masek, obwiązywała twarze chustami lub innymi domowymi wynalazkami. 
Większość populacji cierpiała na schorzenia dróg oddechowych, raka lub cho-
roby mutacyjne. Udało się – Dela urodziła się zdrowa, ale Kalina, świadoma 
zagrożenia, przez cały okres ciąży nie wychodziła z domu, wdychając tylko 
filtrowane powietrze. Nie chcieli też kusić losu – wielu ekstremistów atakowało 
na ulicach kobiety w ciąży, krzycząc, że Ziemia i tak jest już przeludniona, więc 
nie potrzeba dodatkowych gęb do żywienia. Bezpieczniej było zostać w domu, 
zwłaszcza że jej praca wykonywana była zdalnie.

Włączył telewizor. Chciał zobaczyć, czy lokalny program informacyjny 
wrzucił do sieci jakieś informacje odnośnie dzisiejszego zamachu na Krupniczej. 
Znalazł kilka zdań na ten temat w dziale „terroryzm”. Wyglądało na to, że 
kolejny katolicki ekstremista mścił się za zlaicyzowanie szkół i budynków pu-
blicznych. Marcin doszedł do wniosku, że metale ciężkie w powietrzu negatyw-
nie wpływają nie tylko na ciało, ale i umysł. Coraz więcej świrów przestawało 
kontrolować swoje mordercze zapędy.

– Coś ciekawego? – Głos Kaliny wyrwał go z zamyślenia. Nawet nie 
usłyszał, kiedy weszła do pokoju.

– Nic nowego – mruknął zniechęcony. – Wciąż ten sam stary szajs. A co 
u ciebie?

– Niewesoło – westchnęła. – Woda u wybrzeży Azji podniosła się 
w ostatnim tygodniu o kolejne dwadzieścia centymetrów. Niemal cała Polinezja 
pod wodą. Australijczycy zostali postawieni pod ścianą – z jednej strony wzbie-
rające wody oceanu, które zalewają ich miasta, a z drugiej postępujące pustyn-
nienie kontynentu. Słyszałam, że dostali zgodę na ewakuację trzydziestu tysięcy 
obywateli na Wielki Błękit. Ponoć za kilka miesięcy ma przylecieć statek, który 
ma zabrać szczęściarzy wybranych przez Urząd Emigracyjny.
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– Na jakich zasadach ich wybierają? – zaciekawił się Marcin.
– Nie jestem pewna, ale chyba wcześniej rząd Wielkiego Błękitu ma 

przysłać listę najbardziej pożądanych zawodów i wymagania związane z wiekiem 
i płcią potencjalnych emigrantów. A co cię to tak nagle zainteresowało?

– Wiesz, dzisiaj spotkałem Alberta – zaczął Marcin.
Kalina skrzywiła się, słysząc imię swojego brata.
– I? – spytała tonem, który nie wróżył nic dobrego.
– Mówił mi, że całkiem niedługo ma być organizowany transport na 

Ganimedesa. Podobno potrzebują tam ludzi do pracy w sortowniach odpadów. 
Pytał, czy bym z nim nie poleciał.

– Co?! – wyrwało się Kalinie. Zaraz jednak zniżyła głos do szeptu, żeby 
nie obudzić dziecka. – Tyle razy ci mówiłam, żebyś nie wchodził w żadne 
układy z moim popieprzonym bratem. Wyciągnie cię gdzieś, a potem okrad-
nie i zostawi w skarpetkach, żebyś umarł samotnie. Zapomnij o Albercie i tym 
jego Ganimedesie.

– Kotek, nawet do głowy mi nie przyszło, żeby lecieć gdzieś z twoim 
bratem. – Próbował uspokoić żonę. – Poddał mi jednak myśl, że chyba już pora 
pomyśleć o opuszczeniu tej planety, gdzie wszystko się wali. Musimy chociaż 
spróbować zapewnić Kordelii normalne życie. Gdyby nie nasze domowe roślin-
ki, to nawet by nie wiedziała, że liście powinny być zielone, a nie szare i pokryte 
kurzem. Za rok ma pójść do szkoły, a ja już teraz jestem przerażony, że będzie 
musiała wyjść na cuchnące smogiem ulice, a radioaktywny deszcz dostanie się 
pod jej maskę. Co ty o tym myślisz?

– To nie jest dobry moment na taką rozmowę – ucięła. Wciąż była tro-
chę zła. – Muszę jeszcze przejrzeć modele pogody naszej bostońskiej grupy, a do 
tego zadania potrzebuję być maksymalnie skoncentrowana. Pogadamy później.

Zamknęła drzwi do swojego gabinetu. Marcin pooglądał jeszcze jakieś 
filmy i poszedł spać. Następnego dnia wcześnie rano musiał wstać do pracy. 
Może być i tak, że do tego czasu Kalina jeszcze się nie położy, pracując nad 
przewidywaniem katastrof. Takie życie.

W następnych tygodniach nie wrócili do rozmowy o opuszczeniu Ziemi, 
ale temat migracji wisiał między nimi jak ciemniejąca z dnia na dzień chmura 
gradowa. Wreszcie to Kalina zaczęła.

– Prognozy wyglądają coraz gorzej – westchnęła przy kolacji, gdy Dela 
już spała. – Gigantyczne tornada pustoszą południowe stany USA, a południo-
wo-wschodnia Azja zostanie zalana monstrualnymi opadami. To bez wątpienia 
skończy się wielkimi powodziami, bo przecież rabunkowo wycinano tam lasy, 
co zmniejszyło chłonność gleby i zwiększyło jej wypłukiwanie.
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„Gigantyczne”, „monstrualne”, „wielkie” – takich słów użyła Kalina. 
Marcin popatrzył na nią zaniepokojony, bo żona nie miała w zwyczaju posługi-
wania się skrajnymi określeniami. Musiała być do głębi poruszona. Jednak nic 
na to nie powiedział. Czekał.

– Myślałam o twoim pomyśle wylotu z Ziemi – zaczęła. Marcin za-
marł pełen nadziei, nie chcąc jej spłoszyć. – Może faktycznie to już najwyższy 
czas. Klimatycznie nie będzie lepiej, tylko jeszcze gorzej. Przestępczość rośnie 
w tak zastraszającym tempie, że boję się o ciebie za każdym razem, gdy wy-
chodzisz z domu.

To fakt, nie było wesoło. Miał już kilka nieprzyjemnych przygód, ale dzię-
ki taserowi, który dostał w pracy, udało mu się z nich wyjść cało. Nie przyznał 
się jednak żonie.

– Przemyślałam wszystko dokładnie – kontynuowała. – Musimy wyje-
chać tam, gdzie język nie będzie problemem i będziemy mogli wykorzystać 
nasze umiejętności.

– Wiesz przecież, że nie mamy co liczyć na pracę inną niż fizyczna. – On 
też rozważał różne opcje.

– Tak, przynajmniej na początku – zgodziła się z nim. – Dobrze byłoby, gdy-
by mieli dobry system edukacji, bo wtedy Delia miałaby szansę na lepszą przyszłość.

– Trudno będzie dostać wizę, jesteśmy z Europy. Od razu będą się w nas 
dopatrywać terrorystów albo przestępców. – Marcin ze smutkiem pokręcił gło-
wą. – Poza tym generalnie panuje opinia, że Ziemianie to banda niechlujów 
i brudasów ze złymi, nieekologicznymi nawykami.

– Wiesz, nie można odmówić im pewnej racji. – Kalina ze złością pomy-
ślała o swoich przodkach, którzy tak niefrasobliwie doprowadzili do katastrofy 
ekologicznej planety. – Dlatego trzeba wybrać planetę, która pod tym względem 
ma najmniej uprzedzeń.

– Kala, nie ściemniaj. – Marcin popatrzył na żonę karcąco. – Jak cię 
znam, to masz już gotowy cały plan opracowany w najdrobniejszych szczegółach.

– Mam. – Uśmiechnęła się i pocałowała męża w czubek nosa.
Objął ją i zanurzył twarz w jej włosach. Uwielbiał ten zapach. Szaleńczo ko-

chał swoje obydwie kobiety – żonę i córeczkę. Nie wyobrażał sobie życia bez nich.
– Są dwie opcje – zaczęła Kalina, gdy udało jej się wyswobodzić z ob-

jęć męża. – Albo Kalisa o łagodnym klimacie, pięknej przyrodzie i cholernie 
ostrym prawie migracyjnym, albo Iselilja – odległa lodowo-śnieżna planeta, 
dosyć niegościnna, daleko od Ziemi, ale za to o wielkich złożach surowców, 
restrykcyjna ekologicznie i bardziej otwarta na ludzi chcących się tam osiedlić. 
Gdzie wolałbyś polecieć?
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Marcin zamyślił się na chwilę. Jemu samemu nie przyszłoby nawet do 
głowy, żeby tak dogłębnie sprawdzić prawo migracyjne planet, ich klimat czy 
bogactwa. Utkwił mu w głowie ten Ganimedes, bo o nim usłyszał od szwagra. 
Jednak całkowicie polegał w tej kwestii na żonie, bo w analizowaniu danych 
i wyciąganiu wniosków była świetna. Wytypowała Kalisę i Iselilję, więc najpraw-
dopodobniej to właśnie były najlepsze opcje.

– Wiesz – zwrócił się do żony. – Chyba wolę chłód. Myślę, że Iselilja to 
lepszy wybór. Wolę lecieć tam, gdzie nie poszczują mnie od razu strażą migra-
cyjną, ale pozwolą chociaż spróbować zawalczyć o prawo do osiedlenia.

– Ja też tak myślę – zgodziła się z nim.
– Najgorsze jednak nie będą lód czy skały, ale to, że będziemy musieli 

się rozstać na jakiś czas. Ja polecę pierwszy, a gdy już wszystko ogarnę na miej-
scu, dolecicie do mnie. – Mówił te słowa spokojnym, opanowanym głosem, 
ale w rzeczywistości ledwie mu przeszły przez gardło. Wiedział jednak, że tak 
będzie najlepiej.

Kalina zbladła. W pierwszym odruchu chciała zaprotestować, ale wzrok 
męża mówił: „Pomyśl logicznie”. Wbrew sobie – pomyślała. I chociaż niechęt-
nie, to musiała przyznać mu rację. Z jej oczu mimo woli popłynęły łzy. Nie 
wiedziała, jak da sobie radę bez niego – bez jego ciepła i bliskości. Nie potrafiła 
sobie tego wyobrazić. Jak wytłumaczy Kordelii, że tak długo nie zobaczy taty? 
Musiała być jednak silna, jak każde z ich trójki, by na swój własny sposób 
przetrwać to rozstanie. Pomimo trudności, gra była warta świeczki – życie 
w czystym środowisku, bezpieczeństwie i z nadzieją na przyszłość. Tylko dla-
czego to musi tak boleć?

***
Na Iselilję lecieli małym, poobijanym statkiem przemytniczym. Marcin 

i jeszcze około pięćdziesięciu innych mężczyzn zostało upakowanych w ładowni, 
w warunkach urągających jakimkolwiek normom bezpieczeństwa. Na szczęście 
podróż miała trwać tylko pięć dni, więc zaciskali zęby i nie skarżyli się na nic. 
Za miejsce na tym wraku każdy z nich zapłacił majątek, który zapewniłby prze-
trwanie mało wymagającej rodzinie w Europie przez rok.

Na początku było wśród nich także kilka kobiet, ale parę godzin po wy-
locie załoga gdzieś je zabrała. Twierdzili, że mają dla nich bardziej komfortową 
salę, ale od tamtej pory nikt tych kobiet już nie widział. Marcin i kilku innych 
miało złe przeczucia. Dlatego, gdy zorientowali się, że pomiędzy nimi ukryła 
się dziewczyna w męskim przebraniu, żaden nie zająknął się nawet słowem. 
Zwracali się do niej jak do chłopca, a jakiś godny zaufania facet zawsze był 
obok na wypadek, gdyby załoga zaczęła coś podejrzewać. Wielu z uchodźców 
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zostawiło w domach żony, córki czy siostry i nie chcieliby, żeby znalazły się 
w podobnej sytuacji.

Dla Marcina najgorsze nie były warunki przelotu, lecz pierwsze dni 
bez Kaliny i Delki. W ładowni nie było zbyt wiele do roboty, więc z powo-
du nadmiaru wolnego czasu jeszcze dotkliwiej odczuwał samotność. Często 
oglądał zdjęcia i filmiki z żoną i córką, które miał zapisane na swoim telefonie. 
Większość z jego przymusowych towarzyszy podróży robiła podobnie.

Po upływie pięciu dni kazano im się pakować i pozbyto się ich w pośpie-
chu na lodowym pustkowiu planety, którą powinna być Iselilja. Mieli nadzieję, 
że tak było w istocie, ale z upewnieniem się musieli zaczekać do zapadnięcia 
nocy, by sprawdzić pozycję gwiazd. Przemytnicy wskazali im kierunek, w któ-
rym mieli iść i wcisnęli jednemu z uchodźców flarę sygnalizacyjną, której mieli 
użyć dopiero w ostateczności, gdyby groziło im zamarznięcie.

Na pustkowiu było zimno i wiał lodowaty wiatr. Ziemianie, nieprzywykli 
do takich temperatur, drżeli z zimna, opatuleni we wszystkie ubrania, jakie 
zabrali ze sobą. Szli kilka godzin, ale horyzont się nie zmieniał – biała płasz-
czyzna lodu łączyła się z szaroniebieskim zachmurzonym niebem tak samo, jak 
kilkanaście kilometrów wcześniej. Ludzie zaczęli opadać z sił. Zdecydowali się 
wystrzelić flarę, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów.

– Skurwiele, zostawili nas tu na pewną śmierć – warknął starszy ciemno-
skóry mężczyzna, mając na myśli przemytników. – Ale tego się spodziewałem 
po takiej bandzie gnid.

– To co teraz zrobimy? – zapytał ktoś drżącym głosem.
– Patrzcie i uczcie się, że zawsze trzeba być przygotowanym na najgorsze – 

powiedział i wyciągnął ze swojego plecaka metalowy przedmiot w kształcie kuli. 
– To wojskowa boja ratunkowa – wyjaśnił. – Daje bardzo silny sygnał radiowy 
i cienki snop świetlny, który tutejsze służby powinny szybko namierzyć.

Po aktywowaniu z boi wytrysnął strumień czerwonego światła, który 
niemal sięgał chmur, a od powtarzających się w regularnych odstępach czasu 
potężnych uderzeń fal elektromagnetycznych aż włoski stawały im dęba na 
karkach. Nie czekali długo. Po około dwudziestu minutach nadleciał tutejszy 
patrolowiec, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Ubrani byli w niebieskie 
kurtki z naszywkami „Politi” i czapki uszatki.

– Uchodźcy? – spytał jeden po angielsku.
Kiwnęli zgodnie głowami.
– Macie szczęście – oznajmił z westchnieniem. – Gdyby nie ta boja, nikt 

by was tutaj nie znalazł. To całkowite pustkowie. Na wieleset kilometrów wokół 
nie ma żywej duszy. Ktoś chyba chciał się was pozbyć, nie brudząc sobie rąk.
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Obydwaj policjanci popatrzyli po sobie porozumiewawczo. Jeden z nich 
wrócił do patrolowca, z którego połączył się z centralą.

– Słuchajcie – zaczął. – Zaraz przyleci po was transport i ambulans, 
chociaż chyba nie jesteście w najgorszym stanie fizycznym. Niemniej, takie 
mamy procedury. Polecicie do ośrodka dla uchodźców, gdzie się wami zajmą 
i tam będziecie czekali na rozpatrzenie waszych podań o pozwolenie na pobyt. 
Teraz nie musicie się już bać, nic wam nie grozi. W najgorszym przypadku 
zostaniecie deportowani na planetę waszego pochodzenia, ale to chyba lepsze 
od śmierci na lodowej równinie.

Nie uwierzyli mu. Bo niby dlaczego mieliby? Zachowywał się zbyt miło 
i to było podejrzane. Byli przygotowani, że tubylcy potraktują ich co najmniej 
z niechęcią, bo przecież podstępem dostali się na ich czystą planetę. W uprzej-
mości policjanta dostrzegli coś niewłaściwego i niezrozumiałego, dlatego do 
informacji pochodzących od niego odnieśli się nieufnie.

Jednak, ku zaskoczeniu, wszystko potoczyło się dokładnie tak, jak im powie-
dział. Powietrzny autobus zabrał ich do budynku dawnego hotelu, który przerobio-
no na tymczasowe mieszkania dla uchodźców. Pomieszczenia były bardzo proste, 
można nawet rzec surowe, podobnie jak niewyszukane było jedzenie serwowane 
w stołówce. Sam hotel stał pośrodku niczego – dookoła rozciągała się biała śnieżna 
pustka. Początkowo myśleli, że specjalnie ich odizolowano od reszty społeczeństwa, 
ale kobieta pracująca w kuchni wyjaśniła im, że to jedyne miejsce w tym regionie na 
tyle duże, by pomieścić tyle osób naraz. Dawniej był to kurort narciarski w trady-
cyjnym neoskandynawskim stylu, gdzie Iseliljanie płacili grube pieniądze za pobyt, 
ale rząd planety odkupił hotel od właściciela, któremu już znudziło się prowadzenie 
go. I tak oto dawny ośrodek wypoczynkowy stał się ich tymczasowym domem.

Przesłuchano ich bardzo dokładnie. Udająca chłopca kobieta już na 
pierwszym spotkaniu ujawniła pracownikom biura imigracyjnego swoją płeć, 
a ponadto poinformowała ich, że jest w ciąży. Błyskawicznie została przetrans-
portowana do szpitala na badania i do hotelu już nie wróciła. Marcin trochę się 
o nią martwił, mając w pamięci zniknięcie pozostałych kobiet, ale miał nadzieję, 
że Iseliljanie dobrze się zaopiekują dziewczyną.

Urzędnicy przesłuchujący ich byli bardzo opanowani, zadawali pytania 
i słuchali odpowiedzi z kamiennymi twarzami. Tylko raz okazali emocje, gdy 
dowiedzieli się o losie kobiet na statku – pobledli i wymienili między sobą 
spojrzenia. Natychmiast wystawili nakaz ścigania przemytników. O tym Marcin 
dowiedział się dużo później, gdy już trochę poznał język iseliljański, który sta-
nowił połączenie dawnych języków skandynawskich, co było dosyć naturalne, 
jako że Iselilję zasiedlili koloniści z dawnych krajów nordyckich.



140

Monika Sokół 

Ku zaskoczeniu uchodźców z Ziemi, ich sprawy zostały rozpatrzone 
w stosunkowo krótkim czasie. Jak się okazało, duży wpływ na tak szybkie 
przyznanie im prawa pobytu miała relacja ich towarzyszki, która opisała, jak 
podczas podróży dyskretnie nad nią czuwali. Urzędnicy doszli do wniosku, 
że chociaż mężczyźni są z Ziemi, to wykazali się wrażliwością i rozwiniętym 
poczuciem etyki, a tym samym dobrze rokują na dopasowanie się do iseliljań-
skiego społeczeństwa.

Ziemian porozdzielano do różnych regionów na powierzchni całej pla-
nety. Marcin, ze względu na swoje inżynierskie wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe, został wysłany na farmę wiatrową, gdzie wykonywał najprostsze 
prace konserwacyjne. Nie narzekał, bo dostał na własność mały domek na 
skraju wioski, zarabiał niewiele, ale na wszystko mu wystarczało. Zwłaszcza na 
odkładanie i wysyłanie pieniędzy Kalinie. Rozmawiał z nią codziennie, czekając 
na uzyskanie prawa do sprowadzenia rodziny, którego nabierał po roku miesz-
kania na Iselilji.

Jego tubylczy sąsiedzi byli całkiem sympatycznymi ludźmi, chociaż o wy-
lewnym okazywaniu uczuć czy chociaż serdeczności nie mogło być mowy. Przez 
ten rok bardzo tęsknił za rodziną. Czuł się samotny w zupełnie obcym miejscu, 
jednak czyste powietrze, dostatek wody pitnej, świeże jedzenie i bliskość nieska-
żonej natury kompensowała wszystkie niedogodności.

Już nie mógł się doczekać, żeby pokazać to wszystko swoim najbliższym. 
Kalina i Kordelia za kilka dni przylecą, a później będą mieli wieczność na 
wspólne odkrywanie planety. Przez te ostatnie dni oczekiwania, wypełnione 
radosnym podnieceniem, nie mógł sobie znaleźć miejsca. Wysprzątał dom, 
zrobił zakupy, przygotował pokoik dla Delki, a sąsiedzi pokazali mu, jak zrobić 
lodową latarnię w ogrodzie. Kalinie na pewno się spodoba – pomyślał, wstawia-
jąc do niej zapaloną świecę.

***
Czekał w kosmoporcie na prom pasażerski z Ziemi. Dziewczyny wylecia-

ły wczoraj, a że podróżowały w godnych warunkach, więc i czas przelotu był 
o wiele krótszy niż te jego pięć dni na przemytniczym wraku, o których chciał 
jak najszybciej zapomnieć. Robił ćwiczenia z iseliljańskiego na telefonie, gdy 
jego uwagę zwróciła nienaturalna cisza wokół. Rozejrzał się i zobaczył ludzi 
z przerażeniem na twarzach wpatrujących się w ekrany wiadomości, na których 
pokazywano jakieś szczątki dryfujące w czerni kosmosu, a głos prezentera mówił 
coś zbolałym tonem. Niewiele z tego rozumiał, bo nie znał języka na tyle, by 
swobodnie się nim porozumiewać.

– Co się stało? – spytał po angielsku kelnerkę z pobliskiej kawiarni portowej.
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– Katoliccy ekstremiści z ugrupowania Rycerze Chrystusa wysadzili kilka 
godzin temu statek pasażerski lecący z Ziemi na Iselilję. – Padły słowa, które 
zburzyły jego świat. – Nikt nie przeżył.

Zachodnia Dolina Gausy
październik 2017



Krystyna Chodorowska – w tygodniu programistka z działu sztucznej 
inteligencji, w weekendy przywódczyni barbarzyńskiego klanu. Tłumaczyła m.in. 
George’a Martina, Petera Hamiltona, Chinę Mieville’a i Grega Egana, publiko-
wała opowiadania w magazynach „Nowa Fantastyka”, „Esensja”, „Smokopolitan” 
i w antologiach tematycznych. Nominowana do Nagrody Janusza A. Zajdla 2014 
za opowiadanie Kre(jz)olka, w tym samym roku zabita przez Petera Wattsa w po-
wieści Echopraksja. Debiutancka powieść Triskel: Gwardia ukazała się nakładem 
wydawnictwa Uroboros.
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Ostatni przystanek zrobiliśmy przed północą i wypadła moja kolej. Stojąc 
już pod ścianą, spojrzałam za siebie i zobaczyłam, jak Malik dotyka czapki, dając 
mi znać, że wokół jest czysto. Dwóch ludzi siedziało na schodach sklepu, czeka-
jąc na ostatni autobus. Rozmawiali ze sobą, chyba po gruzińsku. Wepchnęłam 
pudełko pomiędzy cegły, a potem oddaliłam się spokojnie.

– To co, koniec na dzisiaj?
– Aha.
Nawierzchnia drogi była zupełnie ciemna, ale jazda szła nam gładko, bo 

znałam tę trasę na pamięć. Przejeżdżając koło budowy, nacisnęłam pedały moc-
niej, słysząc dobiegający z daleka przeciągły jęk, jakby pisk metalu. Przypominał 
skrzypienie huśtawek, ale w tej okolicy nie było placów zabaw. Rozejrzałam się 
szybko, a potem przemknęłam przez skrzyżowanie na czerwonym. Mijałam rząd 
budek z kebabem, kiedy wyprzedziła mnie karetka na sygnale, za którą sunął 
radiowóz. Przecięłam parking przy markecie, za którym znów dałam w lewo 
w małą osiedlową uliczkę, gdzie czasem widywałam pana Mogabe na spacerze 
z synem. Chłopiec niedawno nauczył się porządnie mówić i teraz z entuzja-
zmem nazywał wszystko, co zauważył.

– Tato, białaska! – wrzasnął pewnego razu, wskazując mnie palcem. 
Ojciec pociągnął go za rękę.

– Bartuś, nie mów tak. To niegrzeczne.
Któregoś dnia policyjny radiowóz jechał za mną przez kilka przecznic, 

aż w końcu zrównał się i mignął światłami. Policjant, jeszcze bardzo młody, 
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powiedział, że mam stąd jak najszybciej odjechać i nie włóczyć się nocą po 
takiej okolicy. Bardzo się zdziwił, gdy odparłam, że wcale się nie włóczę – ja 
tu mieszkam.

***
Jestem dzieckiem ze starego bloku i z dzieciństwa pamiętam dwie rzeczy: 

zielsko i wodę. Mój blok stał nad samym kanałem, niedaleko mostka z desek; 
od zachodu osiedle oddzielała szeroka jezdnia prowadząca w stronę kościoła 
i nowych bloków. W połowie drogi od nas do jezdni ponad wodą ułożono dwie 
rury kanalizacyjne, na tyle grube, że dziadek pozwalał mi po nich chodzić, jeśli 
akurat nie były mokre.

Raz podczas spaceru, zaciekawiona jakimś widokiem, odciągnęłam dziad-
ka w prawo i aż przystanęłam, bo ledwie kilkadziesiąt kroków dalej wznosił się 
rząd nowych budynków, zawrotnie wysokich, połączonych pomostami i całych 
w zieleni, nawet na dachach. Natychmiast dostrzegłam za płotem plac zabaw 
i stwierdziłam, że chcę się pohuśtać.

– Nie możemy – wyjaśnił dziadek, wskazując na zamkniętą bramę. Koło 
bramy umieszczono budkę strażnika, który teraz patrzył prosto na nas. Straszy 
pan, trochę młodszy od mojego dziadka, chociaż całkiem siwy.

– To niesprawiedliwe – uznałam. – Ci ludzie mogą sobie pójść na nasz 
placyk, kiedy tylko chcą.

Dziadek uśmiechnął się lekko.
– Pewnie i tak nie mają ochoty stąd wychodzić.
Nie miał racji – i rok później znaleźliśmy na to dowód. Na parkanie 

wokół jednego z nowych osiedli ktoś powiesił tabliczkę z napisem: „Psy należy 
wyprowadzać poza teren wspólnoty”. Dziadek zbladł, a potem wycedził jakieś 
słowo, którego nie dosłyszałam i później tego żałowałam.

***
Mój ojciec był idiotą, a moja matka nie istniała.
Źle. Nie tak.
Odkąd nauczyłam się czytać, wpisałam jej imię i nazwisko w różnych 

miejscach w sieci chyba kilkaset razy, ale niczego nie znalazłam. To jasne, że 
istniała, a dla wielu osób musiała nawet być kimś ważnym, a już na pewno była 
taka dla dziadka. „Twoja matka była wyjątkowa” – powiedział kiedyś i w oczach 
pojawił mu się ten dziwny wyraz – błysk i cień jednocześnie. Poza tym dowie-
działam się od niego, że zginęła w wypadku, niedaleko naszego bloku, kiedy 
na ludzi stojących na przystanku przewróciło się rusztowanie. Tylko raz, gdy 
zaczęłam naciskać, dopytując się, co to znaczy wyjątkowa, dodał:

– Twarda. Jak kamień. I ani przez chwilę nie usiedziała spokojnie.
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Przez jakiś czas wyobrażałam sobie matkę jako tajną agentkę, spędzającą 
czas na ryzykownych akcjach szpiegowskich, zbyt tajemniczych, by opowiadać 
o nich w sockach, tylko sobie znanymi sposobami otwierającą zamknięte drzwi 
i przenikającą w niedostępne miejsca. Zasypiałam z głową pełną tych obrazów 
i chciałam być taka, gdy dorosnę.

***
Ogrodzenia w sieci dawały się pokonać łatwo.
W starych blokach mieszkało zbyt mało ludzi zainteresowanych płaceniem za 

dostęp do sieci premium, więc w tej okolicy w ogóle nie położono odpowiednich 
kabli. Dostęp do innych stron niż największe serwisy – niusy, sklepy albo socki – 
zabierał u nas całą wieczność. Dlatego w pogodne dni kładliśmy się na trawie obok 
nowych bloków, a Hai ustawiał atak słownikowy na sieć z najsilniejszym sygnałem; 
potem wszyscy podawaliśmy to samo hasło i spokojnie streamowaliśmy filmy, chru-
piąc ukraińskie sucharki. Komuś z nowego bloku pewnie Steam trochę wolniej 
wtedy chodził i gość zastanawiał się, po cholerę tyle płaci za swoje szybkie pasmo.

Potem zjawiły się gry.
Pamiętam, że zachorowałam wtedy na ospę i przez dwa tygodnie leżałam, 

spocona i wkurzona, a kiedy wróciłam do szkoły, nagle wszyscy grali w Portal.
– Historia jest taka – tłumaczył mi Malik. Chyba po raz pierwszy miał 

okazję opowiedzieć to komuś własnymi słowami. – Jakiś czas temu nastąpiła 
kosmiczna anomalia i teraz po całej Ziemi rozprzestrzenia się tajemnicza ener-
gia. Nazywa się „mroczna materia”.

– Ciemna masa – poprawiła Lila i wszyscy się zaśmiali.
– Uwalnia się z portali rozsianych po całym świecie – dodał Daniel. 

– Jest taka frakcja, Iluminaci, która próbuje wykorzystywać energię portali. 
Przeciwko nim walczą Rebelianci, którzy postanowili je zabezpieczyć.

– Jak się w to gra?
Trzeba było zainstalować apkę gry, a potem w streamie obrazu z kamery, 

oprócz prawdziwych domów czy ulic, dostrzegało się też to, co potrzebne do 
grania: portale, skupiska masy i artefakty. Najważniejsze były portale, umiesz-
czone w punktach miejscach, jak pomniki, tablice czy zabytki. Przejęte przez 
którąś z frakcji, nosiły jej kolor – czerwony albo żółty – można było je niszczyć, 
strzelając w akumulatory i wstawiać potem własne. Można było też łączyć prze-
jęte portale ze sobą, żeby stworzyć pole kontroli: wtedy gra uznawała, że wszyscy 
ludzie na tym obszarze znaleźli się pod opieką frakcji.

– A wiesz, co jest najlepsze? – Uśmiechnął się Malik, spoglądając w stro-
nę wysokich bloków. – Portale muszą być w miejscach publicznych. Rozumiesz, 
co to znaczy?
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Wtedy jeszcze nie rozumiałam.
– Jak się nazywały te frakcje?
Lila napiła się oranżady.
– My gramy Rebeliantami.
Nie mogłam już zagrać nikim innym.

***
Nasza swojska okolica stała się terenem zaciekłych walk – i to nie tylko 

między frakcjami.
Po krótkim zwiadzie okazało się, że kilka portali z naszego osiedla stoi 

na placach zabaw należących do nowych bloków (zgłaszałam to, ale mode-
ratorzy mnie olewali). Wspinanie się na płot było wykluczone, ale czasem 
Malik brał kogoś na plecy i podnosił w górę, żebyśmy mogli sięgnąć za 
ogrodzenie wyciągniętą ręką. Ochroniarze nie bardzo wiedzieli, co wtedy 
robić. Jeśli byli bardziej nerwowi, krzyczeli do nas przez głośniki albo od razu 
zabierali się do wychodzenia, a wtedy trzeba było pryskać. Nauczyliśmy się 
ich rozróżniać i jeśli w budce siedział taki narwany koleś, organizowaliśmy 
akcję pozorną, żeby odwrócić jego uwagę. Najczęściej robiłam to ja, przebie-
gając mu gdzieś na widoku i przeciągając patykiem po prętach ogrodzenia, 
aż dzwoniło. Przy którejś akcji zdołaliśmy zrobić w ten sposób całe osiedle, 
aż do ostatniego przystanku, naprzeciwko fontanny umieszczonej pośrodku 
stawu. To było ważne miejsce, ostatni portal przed checkpointem, godziną 
o której zliczano punkty.

– Trzydzieści metrów – oceniła Lila. Na głowie miała opaskę gogli z wą-
skim szkłem i praktycznie nie musiała dotykać ich ręką, wszystkie polecenia 
wydawała głosem, ruchem głowy albo oczu. – Powinien być w zasięgu.

W dolnym panelu pojawiła mi się wiadomość od chłopaków.
@lilarusz @renko uwaga, lezie do was grucha.
Romantyczne nazwy „Iluminaci” i „Rebelianci” okazały się niewygodne 

w rozmowach, stąd wzięły się przezwiska „gruszki” i „jabłki”, a dla przeciwni-
ków wszyscy mieli pod ręką parę innych, mniej miłych określeń.

@lilarusz @renko olal portale z boku, idzie prosto
@haithar @heartbleed fontanna ma dużo linków
Jedną najfajniejszych rzeczy w grze było to, że przy domyślnych ustawie-

niach nigdy nie miało się pewności, kto może być graczem, dlatego popatry-
wałam podejrzliwie na każdego, kto choćby stał w pobliżu. Ale niektórzy mieli 
włączony tryb widoczności. Za dodatkową opłatą można było dokupić fikuśne 
modyfikacje wyglądu i niektórzy po prostu chcieli się pochwalić.

– Lila?
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@haithar @heartbleed jest i drugi
@haithar @heartbleed ma wysoki poziom
@lilarusz @renko palant
Podstawowa wersja apki pokazywała mi tylko nick gracza i symbol frakcji. 

Lila streamowała do mnie nagranie z własnej kamery, razem z efektami, a wtedy 
aż otwarłam usta. Chłopak był starszy od nas i musiał być wysokiego poziomu, 
bo żadne pieniądze nie kupiłyby początkującemu graczowi takich medali.

@lilarusz @renko jak przejmą bibliotekę, zdejmą nam pola przed 
checkpointem

@haithar @heartbleed lol, pilnuję fontanny, nie mogę być wszędzie naraz
@lilarusz nie masz klucza?
Jeśli miało się klucz do portalu, można go było ładować na odległość, ale 

dopiero co zużyliśmy wszystkie klucze do zrobienia pól.
@haithar @renko @hai nie 
– Pójdę do niego! – wypaliłam.
@renko zdążysz?
@haithar @heartbleed @lilarusz po rurach tak
W twarzy Lilii nie było ani śladu zrozumienia, ale za chwilę pod nogami 

zobaczyłam kapsułę ze sprzętem. To była jej własna, kupiona w sklepie, ozdo-
biona rysunkiem i większa od zwyczajnych.

– Ładuj go i osłaniaj. Wiesz, jak to robić, nie?
– Podnieś! – krzyknęłam. Program dodał kapsułę do mojego plecaka, 

była pełna tarcz i bloków energetycznych.
***

Kluczyłam w biegu, mijając kolejne bloki, aż z daleka zobaczyłam rdze-
wiejące rury. Nie robiłam tego już od paru lat i gdyby w nocy padał deszcz, 
pewnie bym się nie odważyła, ale nogi wciąż niosły mnie naprzód, mogłam się 
jeszcze rozmyślić, ale apka już wyła ostrzegawczo.

Wbiegłam na rury, prawie nie zwalniając. Kiedy byłam młodsza, wydawa-
ły się szerokie jak stół, teraz ledwie mieściły się na nich moje stopy, ale odległość 
do drugiego brzegu też jakby zmalała. Rozłożyłam ręce i rzuciłam się naprzód, 
nie dając sobie czasu na zastanowienie, i nagle byłam już po drugiej stronie.

Akumulatory w bibliotece jeszcze stały, ale ich paski stanu były cienkie 
jak włos.

– Ładuj! – wrzasnęłam odruchowo i od razu zrozumiałam, że trzeba 
było odwrotnie. Jeden akumulator zgasł, gdy rozwijałam zakładkę, by naprawić 
błąd i wbijałam dwie tarcze. Za chwilę brakowało kolejnych dwóch, więc 
dostawiłam swoje, na szczęście tarcze chroniły teraz portal przed atakiem. Potem 
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powtarzałam to raz za razem – ładuj, dostaw, ładuj, ładuj, dostaw, ładuj – mój 
świat zawęził się do tych dwóch rzeczy.

Upłynęły całe wieki, zanim zaryzykowałam ułamek sekundy, żeby spojrzeć 
na wskaźnik statusu. „Naładowany”.

Nie zdejmowałam kciuka z przycisku. Dwa uderzenia serca. „Naładowany”.
Dźwięk wiadomości.
@renko no dobra, ten jest twoj :p
Nie wierzyłam. To musiał być podstęp.
Dwie minuty później, kiedy Hai nadbiegł od strony kościoła, wciąż sta-

łam z ręką we właściwej pozycji. Dopiero gdy przybili ze mną piątki, dotarło do 
mnie, że to już koniec. Lila poczochrała mi włosy.

– Brawo, mała. Jak tylko Portal pozwoli kupować swag dla innych graczy, 
wybierzemy ci w sklepiku coś ładnego.

– Kupimy ci hełm z rogami.
– Nie, to byłoby vo duyen.
Określenia „vo duyen” podłapaliśmy od Haia. Twierdził, że to znaczy „bez 

manier”, ale my tłumaczyliśmy to sobie jako „obciach”. Błagał, żebyśmy nie mó-
wili tak do siebie nawzajem, bo to obraźliwe, ale nikt się tym nie przejmował.

***
W moje dziewiąte urodziny dziadek uroczyście zdjął z pawlacza pomarań-

czowe pudło wypełnione pamiątkami po mamie. Aż wstrzymałam oddech, ale 
było tam tylko dużo dokumentów, jakieś zeszyty i trochę elektroniki, w sumie 
nic ciekawego, ale przejrzałam te rzeczy starannie, każdą po kolei. Unosiłam je 
do światła i odkładałam, trzymając ostrożnie, jakby były ze szkła.

***
Po tej akcji z biblioteką, moje akcje wyraźnie wzrosły. Dostawałam teraz 

do obstawienia ważniejsze odcinki i niedługo sama zaczęłam zajmować miejsca 
w rankingach. Dojście do ósmego poziomu, na którym otwierały się drzwi do taj-
nych społeczności i grup szybkiego reagowania zabrało mi dobrych kilka miesięcy. 
Miałam nadzieję, że gdy tam trafię, znów będę mogła chodzić na akcje z Malikiem, 
który osiągnął ten poziom już dawno, ale gdy przejrzałam później logi po rozmów, 
odkryłam, że w ogóle się tam nie odzywał. Czasem widywałam go wieczorem, jak 
krążył po okolicy z telefonem w ręku. Myślałam, że wypatruje portali – chociaż 
teraz potrafiliśmy je znaleźć nawet bez pomocy sprzętu – ale przeważnie wcale nie 
patrzył na ekran, tylko obok, w ziemię, na drzewa albo ściany.

W końcu postanowiłam przycisnąć go bardziej. Zbył mnie jakimś mruk-
nięciem, aż w końcu po dłuższej chwili wyciągnęłam z niego, że Portal jest dla 
smarkaczy i że istnieje coś lepszego.
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– Co takiego?
Przez chwilę milczał, smakując tę chwilę, gdy znów mógł mi zaimpono-

wać swoją wiedzą.
– Geocaching.
– Szukanie skarbów? – powtórzyłam. – Brzmi trochę vo duyen.
– Nie, to fantastyczne.
Przysiadł na murku, więc usiadłam obok niego. Poczułam, że zapowiada 

się dłuższa historia.
– To jest naprawdę mega oldskulowa gra. Gracze ukrywają skarby w te-

renie, zapisuje współrzędne tego miejsca, a potem publikują w sieci. Nie ma 
znaczenia, co tam będzie: to może być skrzynka na narzędzia albo fiolka po 
pigułach. Im skrzynka lepiej ukryta, tym więcej radochy z szukania. Każdy, kto 
ma GPS może próbować odnaleźć takie miejsca.

– I czemu to takie fajne?
– Bo skrytki mogą być wszędzie.
– Wszędzie? – poczułam, że coś mi świta.
– Tak. Nawet za ogrodzeniem. Dlatego nawet w bardziej dostępnych 

miejscach skrzynek najlepiej szukać po zmroku, żeby nikt cię nie widział. 
Inaczej pomyślą, że coś kombinujesz i wezwą policję albo pójdą za tobą i zde-
molują skrzynkę.

– A skąd wiesz, gdzie szukać tych skrzynek?
– Jest taki serwis Opencaching – tam są listy skrytek, ze współrzędnymi, 

z opisami i w ogóle ze wszystkim. Korzystam z polskiej wersji. Jest też osobna 
polska stronka przy globalnym serwisie gry, ale tam właściwie nikt nie wchodzi.

– Czemu?
– Inne zasady. Ci na międzynarodowym zawsze nalegają, żeby skrytki były 

zrobione centralnie w porządku. Żeby dało się do nich dostać na full legalu.
Uśmiechnęłam się krzywo. Malik pokiwał głową.
– No wiem. Ale Opencaching prowadzą nasi, oni są rozsądni. Wiedzą, 

jak tu jest, więc przymykają oko.
Podniósł telefon i streamował do mnie animację ze strony serwisu.
– Możesz się tu zarejestrować i kolekcjonować skrytki. Wiadomo, każdy 

chce znaleźć jak najwięcej. Szukanie jest łatwe, mam do tego apkę. Chcesz 
zobaczyć, jak działa?

***
Przez następnych kilka dni z zapałem chłonęłam tajniki gry i nazwy 

skrytek: normalne, jak Osiedle Cegielnia, Linia Średnicowa Powiśle, ale też 
ekscytujące – Ukryte źródełko, Wagabunda, Wieża Ciśnień. Przed rejestracją 
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przeczytałam regulamin, nawet całkiem uważnie, zatrzymując się przy jed-
nym z punktów:

Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności 
prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub 
opiekunów prawnych.

– Dziadku? – zagadnęłam później, gdy przygotowywaliśmy obiad. 
Obrałam ziemniaka i włożyłam do garnka, po czym sięgnęłam po drugiego. – 
Znasz taką grę „geocaching”?

Dziadek znieruchomiał z nożem opartym o deskę.
– Czemu o to pytasz?
– Malik ciągle w to gra – odparłam zgodnie z prawdą. – Trochę mi opowia-

dał, ale niedużo, zgrywa tajemniczego. Dziadku, grałeś w to kiedyś? Wygląda fajnie.
– To taka gra z dawnych czasów – odpowiedział w końcu z wahaniem. – 

Wtedy wyglądało to trochę inaczej.
– To znaczy jak?
– Więcej było miejsc, do których dało się normalnie wejść. Nikt za bar-

dzo nie zwracał uwagi na takich, co się kręcili bez celu. Teraz od razu pomyślą, 
że przyszłaś coś ukraść, i to jak będziesz mieć szczęście.

– A jak nie?
– Że podłożyć bombę. Ochrona cię zatrzyma i wezwą patrol; nawet jak 

się okaże, że nie robiłaś nic złego, to będziesz już notowana.
– A kiedyś tak nie było?
– Renia, to nie jest bezpieczne – Dziadek uciął dyskusję. – Trzymaj się 

od tego z daleka.
Na próbę sprawdziłam, czy da się zarejestrować się bez zgody opiekuna 

prawnego.
Dawało.

***
Pierwsza skrytka, jaką znalazłam, znajdowała się przy murku za przy-

stankiem. Ktoś wymalował na nim królika palącego fajkę, z której unosiły 
się smugi dymu, spoglądające szparkami oczu. W miejscu, gdzie wskazywał 
narysowany ogonek, ziemia była sypka, jakby ktoś regularnie w niej grzebał. 
Rozgarnęłam palcami piach i rzeczywiście szybko trafiłam na pudełko, w któ-
rym leżał ciasno zwinięty, nie szerszy niż bilet autobusowy, pasek papieru 
z listą nicków wpisanych kolorowymi tuszami i ogryzek ołówka. Podpisaliśmy 
się na samym końcu.

– I co teraz? Poszukamy następnych?
Wyszczerzyłam zęby, otrzepując ręce o spodnie.
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– Wiedziałem. – Malik przytaknął, zadowolony. – Teraz zobacz, co do-
staniesz, jak znajdziesz już dużo skrzynek. Przyszło do mnie dzisiaj rano.

Wyciągnął z kieszeni okrągły znaczek, utrzymany w starym stylu, jakby 
miał przypominać dawne odznaki sportowe.

– To jest „odznaka popularna”, dostajesz ją za odwiedzenie przynajmniej 
stu skrytek. Teraz muszę zamówić sobie jeszcze geocoin – to taki twój prywatny 
znaczek. Możesz go włożyć do skrzynki, żeby potem gracze przekładali go gdzie 
indziej i tak sobie wędrował sobie po całym świecie. Poza twoim nickiem ma 
wybity unikalny numer, dzięki temu zawsze możesz wyśledzić na stronie, gdzie 
on się właśnie znaj...

Nie usłyszałam reszty, bo obraz odznaki nagle połączył mi się z jednym, 
bardzo wyraźnym wspomnieniem.

– Zgadamy się! – krzyknęłam i biegiem zawróciłam w stronę domu. 
Zdążyłam zobaczyć minę Malika, która zdradzała, że chyba mu przykro.

***
Siedziałam przed monitorem, przed sobą miałam pomarańczowe pudło, 

a w ręku przedmiot, który kiedyś przez chwilę potrzymałam i odłożyłam, bo 
z niczym mi się nie skojarzył. Mała przypinka w kształcie mapy Polski, z syl-
wetką człowieka, satelity, drzewa i skrzynki. Ale odznakę Malika pomalowano 
kolorową farbą, a ta była srebrna.

Mama grała w tę grę.
Ale jako kto? Przejrzałam na komentarze użytkowników, którzy odwie-

dzili skrzynki na naszym osiedlu. Jakoś nie podejrzewałam, żeby był to „Maciek 
B” albo „Johnny_boy”. Powoli przesuwałam się w dół ekranu, tworząc kan-
dydatów. „Tsunami”, potem „mroczny_elf ”, „absolut_cache” i „fajna_laska”, 
chociaż przy ostatnim drgnęła mi ręka – moja matka nie nazwałaby się „fajna 
laska” – i w końcu usunęłam. W pomarańczowym pudle leżał też stary dysk, 
z antycznym gniazdem SATA, do którego następnego dnia kupiłam na giełdzie 
przejściówkę. Po podłączeniu kabla usłyszałam ciche brzęczenie, a dysk zadrgał 
mi w ręku i poczułam się, jakbym znalazła coś naprawdę ważnego. Jakbym 
wyczuła bicie jej serca w wibracjach talerza.

***
Kiedy ogłoszono, że w naszej dzielnicy powstanie duża inwestycja – 

centrum handlowe Galeria Gocławska – i że wybór padł na działkę w pobliżu 
starych bloków, nikogo to nie zdziwiło, bo był to naprawdę ostatni kawałek 
terenu, na którym jeszcze nic nie stało.

Zapowiedziano protesty. Ktoś z protestujących zwrócił też uwagę, że to nie 
pierwszy raz. Podobna fala przewaliła się przez naszą okolicę trochę ponad dziesięć 
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lat temu, kiedy po wybudowaniu kolejnego centrum postanowiono dostosować 
ulice do jego potrzeb: tym sposobem osiedlowa uliczka miała zostać przerobiona 
na szeroką drogę łączącą dwie arterie dzielnicy. Widząc, że nikt nic sobie nie robi 
z podpisanych petycji, grupa aktywistów zbudowała w uliczce żywą fortecę.

Obejrzałam nagrania z tamtych wydarzeń. Pośrodku drogi ustawiono pię-
trową konstrukcję, na szczycie której stała samotna postać, machając do kamery. 
Duży stelaż uniemożliwiał prace drogowe, ale nie dało się go przewrócić ani 
przenieść, nie ryzykując zrzucenia jej ze szczytu. Policja bezradnie obserwowała, 
jak pozostali działacze wynoszą na ulicę meble i sprzęt muzyczny.

Film przeskoczył do nagrania, które aktywistka musiała zrobić sama. 
Trzymała się stelażu, zaczepiona łokciem o pionową podpórkę, w drugiej ręce 
trzymała telefon. Miała na sobie letnią koszulkę i wielki kapelusz, jakby wybie-
rała się na plażę, ale jej twarz była bardzo poważna.

– Nasze miasto jest okupowane – wołała – i to nie przez wojska, a glo-
balne koncerny, które zabierają nam przestrzeń! Czy ktoś choć przez chwilę po-
myślał, ile multipleksów i supermarketów jest w stanie utrzymać jedno miasto? 
Mówią, że blokujemy ruch, ale to nieprawda! To my jesteśmy ruchem!

Na filmie widać było, jak ludzie zaczynają tańczyć: na ulicach, przystan-
kach i dachach samochodów. Nie pokazano tego, co było później i dopiero 
z opisów w artykułach dowiedziałam się, co się stało kiedy policja zaczęła 
w końcu ściągać aktywistów z drzew i rusztowań, kiedy kobieta w kapeluszu, 
która specjalnie nie używała żadnych zabezpieczeń, spadła z rusztowania na 
jezdnię, łamiąc kręgi szyjne. W napisach na końcu nagrania nie podano jej 
nazwiska, ale wcale go nie potrzebowałam, było mi tak dobrze znane, jak twarz 
spoglądająca spod kapelusza.

– Renia, jesteś? – Z korytarza dobiegł głos dziadka. – Skoczysz do sklepu 
Goka? Zabrakło nam...

– Tak? – odwróciłam się, zwijając okienko. Wiedziałam, że musimy 
o tym porozmawiać, ale kompletnie nie byłam na gotowa. Ciszę wypełniały 
dźwięki apki, która właśnie odtwarzała coś z dysku mamy.

– Nic, nic. – Dziadek jakby ocknął się ze snu i cofnął do korytarza. Gdy 
poszłam za nim do kuchni, stał pochylony nad palnikiem i mieszał w garnku.

– Skocz do Goka, dobrze? – powiedział, nie patrząc w moją stronę. – 
Zabrakło nam czerwonej pasty curry.

Głos miał prawie normalny, ale nie dałam się nabrać.
– Dziadku, co się stało?
Upłynęła długa chwila, zanim uniósł wzrok znad garnka i zobaczyłam, że 

oczy ma wilgotne.
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– Twoja mama bardzo lubiła tę piosenkę, wiesz?
Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby płakał w mojej obecności – w tym 

domu to ja byłam od płakania – i na chwilę zabrakło mi słów, ale stałam wła-
śnie na progu wielkiego odkrycia, więc nie mogłam się cofnąć. Ruchem palca 
zwiększyłam głośność na apce, aż było ją słychać nawet w kuchni.

– Tę?
Ależ ty jesteś głupia – pomyślałam, gdy dziadek pokiwał głową i dołoży-

łam przekleństwo, którego w obecności dziadka nigdy nie wymówiłam na głos, 
a Gary Moore wciąż śpiewał swój wielki przebój.

Johnny Boy.
***

Weszłam za bramę osiedla, dzwoniąc pod losowy numer i podając nazwę 
operatora dostarczającego pasmo. Ochroniarz też chciał wiedzieć, do kogo idę – 
na takie okazje trzymałam zaadresowane koperty po ofertach reklamowych wy-
ciągnięte patykiem ze śmietników. Wejście okazało się banalne, ale skrytka wcale 
nie. Kombinerkami podważyłam bolec w kracie zagradzającej schody na dach. 
Według współrzędnych skrytka powinna być dokładnie na krawędzi dachu, ale 
z początku widziałam tylko gładkie ściany.

Ciągle się uczę – napisała Johnny_Boy w opisie swojej skrytki. – Uczę się, 
by patrzeć dokładniej, by myśleć szerzej i by jeszcze bardziej wierzyć w siebie.

Przez jakiś czas chodziłam w kółko, aż w końcu położyłam się na dachu, 
wsparłam o krawędź parapetu i wychyliłam się jak najdalej. Prawie natychmiast 
trafiłam na otwór wentylacyjny – przegrodzony kratką, żeby ptaki nie wiły tam 
gniazd. Skrzynka okazała jeszcze mniejsza niż ta, której szukałam pierwszego 
dnia, tak że mieściła tylko dwie rzeczy: skrawek papieru – logbook – i prosty 
krążek z matowego metalu.

Geocoin mamy.
Myślałam, że poczuję mnóstwo różnych rzeczy, a jednak w głowie miałam 

pustkę, ciągnącą się po horyzont jak linia nieba, które można było zobaczyć 
tylko z dachów. Przez dłuższy czas obracałam krążek w tę i z powrotem, a potem 
przysiadłam na piętach i zacisnęłam go w ręku.

– Cześć, mamo – wykrztusiłam.
Nie wiem, ile czasu upłynęło, zanim przyszli. Usłyszałam odgłos otwie-

rającej się klapy i wiedziałam, że to oni. Nie mogłam wsunąć skrzynki do 
plecaka, wiedząc, że pewnie za chwilę każą mi go opróżnić, więc upuściłam ją 
w kępę kwiatów.

– Proszę wstać.
Powoli podniosłam się z kolan, trzymając ręce z daleka od ciała.
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– Paweł, przecież to jakiś dzieciak! – wyrwało się młodszemu. Drugi 
z nich spojrzał na mnie z dezaprobatą.

– Co ty wyprawiasz? – warknął.
Musiał widzieć, że się boję, bo trochę spokojniej dodał:
– Pójdziesz z nami. Zaraz to sobie wyjaśnimy.
Gdy siedzieliśmy w radiowozie, starszy policjant – sierżant Furgalski – 

wziął ode mnie legitymację szkolną i podał młodszemu, który sprawdził, czy 
nie figuruję w bazie, a potem sam długo ją oglądał.

– Wiesz, że nie wolno wychodzić na dach? – spytał.
– Było otwarte – skłamałam.
– Przecież ty nawet tu nie mieszkasz.
Trzymał w ręku moją legitymację, więc trudno było zaprzeczyć.
– Czemu się tu włóczysz?
– Byłam ciekawa, jaki jest widok z góry.
– No proszę, ładne rzeczy. Twoja mama wie, że tu jesteś?
– Nie mam pojęcia – wypaliłam. – Zmarła, jak miałam dwa lata. A pan 

jak myśli?
Byłam pewna, że teraz to już na mnie nawrzeszczy, ale tylko on odstawił 

kubek do uchwytu i spojrzał na mnie uważnie.
– Tak – odpowiedział w końcu. – Myślę, że wie.
Przez chwilę obracał legitymację w dłoniach, a potem wepchnął mi ją 

z powrotem do rąk.
– No, zmykaj do domu – stwierdził. – I na przyszłość nie pakuj się 

w kłopoty. Twoja mama chyba by tego nie chciała, co?
A ponieważ nie zamierzałam pakować się w kłopoty, nie odpowiedziałam 

na to pytanie.





Anna Grzanek – rodowita, dumna ze swojego brzydkiego miasta łodzianka. 
Z wykształcenia geograf i zarządca nieruchomości, a na cały etat przede wszystkim 
szczęśliwa (choć zmęczona) matka. Kilkukrotnie nagradzana i wyróżniana w róż-
nych konkursach literackich (m.in. trzykrotnie w Ogólnopolskim Konkursie na 
Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej). Publikowała m.in. w „Esensji”, 
„Qfancie”, „Creatio Fantastica”, „Silmarisie”, „Białym Kruku” i w „Szortalu”, a na 
papierze w „Fantomie”, „Bramie”, „Smokopolitanie” oraz antologiach Jabłoń i inne 
opowiadania, Transgeniczna mandarynka, Po100słowie i Dreszcze. Jest aktywnym 
członkiem społeczności portalu fantastyka.pl jako użytkownik joseheim. W wolnym 
czasie czyta, śpiewa i zwiedza, najchętniej ruiny zamków.
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małe zwycięStwa

Mężczyzna stał pod ścianą głównej hali dworca i ćmiąc papierosa, roz-
glądał się dookoła. Całkiem lubił dworce. Zatłoczone, brudne, chaotyczne, 
z wiecznie unoszącym się gdzieś pod sufitem odorem bezdomnych, którego 
nawet najsilniejsze środki czyszczące nie były w stanie usunąć. Codziennie prze-
wijały się tu tysiące ludzi, a tylko w miejscach, gdzie przebywało ich tak wielu, 
potrafił jeszcze wyczuć jakieś emocje.

Tacy jak on nie mieli imion. Kiedyś, owszem, jak najbardziej, ale w pew-
nym momencie ktoś uznał, że są one zbędne. Prowadzą do indywidualizacji, 
która zaburza efektywność. Zadają kłam temu, że wszyscy są jednakowi.

Mężczyzna nawet nie pamiętał, jakie imię niegdyś nosił. Odebrano je raz 
a dobrze. Co więcej, zbytnio go to nie obeszło. Teraz w raportach podpisywał 
się jako 05603723601.

Raporty też były inne niż kiedyś. Wprawdzie nigdy nie rozpisywali się 
kaligraficznym pismem na wiele stronic, ale teraz wykonanie krótkiej, stenogra-
ficznej notki zajmowało nie więcej niż dziesięć sekund. Taka oszczędność czasu 
umożliwiała przydzielenie każdemu dodatkowych ludzi pod opiekę.

Właśnie tak to nazywali – opieką. Nie żeby jej kiedykolwiek potrzebował. 
To wyłącznie biurokracja. Statystyka.

– 05603723601 – powiedział ktoś. Za każdym razem rozbrzmienie na 
głos podobnego ciągu liczb wydawało się kiepskim żartem.

Mężczyzna dogasił papierosa, rzucił peta na podłogę i spojrzał w prawo. 
Tuż obok pojawił się ktoś taki jak on. Szara twarz w tłumie, idealnie niczym się 
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niewyróżniająca, choć jak najbardziej widoczna dla przechodniów.
– 00265648810 – odparł uprzejmie.
Spotkania takie, jak to zdarzały się stosunkowo rzadko. Nie dlatego, żeby 

się często nie mijali na ulicach, po prostu zwykle nie mieli ani czasu, ani ochoty 
na interakcje. Ale akurat dzisiaj 05603723601 miał chwilkę; pociąg odjeżdżał 
dopiero za czterdzieści minut, a jego ciekawiło, czy dziewczyna rzeczywiście 
do niego wsiądzie. Więc czekał. Tamten drugi musiał znaleźć się w podobnej 
sytuacji, skoro zdecydował się zagadnąć.

– Kto? – zapytał przybyły, opierając się o ścianę i przybierając identyczną 
pozę, co pierwszy.

05603723601 wskazał ręką młodą kobietę w widocznej ciąży, która stała 
nieopodal, kurczowo ściskając w dłoniach pasek obszarpanej torby podróżnej. 
Wszystkie siedziska zajęto, nikt nie ustąpił miejsca.

Na policzku dziewczyny widniał żółtawy, rozległy siniak.
– Ach. Ucieka.
– Owszem.
– To chyba nie za dobrze?
– Cóż, akurat ucieczka to nie moja robota. – 05603723601 wzru-

szył ramionami, wskazując stojącego nieopodal gładko ogolonego szatyna 
w podniszczonej skórzanej kurtce, równie niewyróżniającego się z tłumu, co 
00265648810 i on. Jak na zawołanie, mężczyzna błyskawicznie odwrócił się 
w ich stronę i na nic nie czekając, podszedł.

– Wszystko sprowadza się do tego, czy wsiądzie do pociągu, czy nie – 
powiedział swobodnie, kiwając antagonistom głową na powitanie.

– A, sporo sprowadza się też do tego, co zastanie na miejscu, jeśli jednak 
stchórzy i zdecyduje się wrócić do domu ojca dziecka – odparł 05603723601. 
Wyciągnął paczkę papierosów i poczęstował obu mężczyzn.

– Strach przed nim raczej skłoni ją do podróży. Poza tym po drodze 
na dworzec wyrzuciła klucze do kontenera na śmieci. – Szatyn zaciągnął się 
głęboko i wypuścił chmurę dymu.

Oni też już nie mieli imion.
– Niech to, jakoś nie zwróciłem uwagi.
– Starałem się.
– Gratulacje.
– Dziękuję.
Umilkli.
– Co nie zmienia faktu, że może wrócić nawet nie mając kluczy – zauwa-

żył po chwili 00265648810. – To tylko iluzoryczna przeszkoda. One często tak 
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robią – wracają.
– Chyba nie tym razem.
– Oczywiście, skoro sam posługujesz się argumentem w postaci strachu… 

Ewentualnie on może zechcieć pojechać za nią, by ją, na przykład, ukarać.
– Wątpliwe. – Szatyn uśmiechnął się chłodno. – Nigdy nie zadał sobie 

trudu, aby zapytać, skąd ona pochodzi.
– Co nie zmienia faktu, że ojciec nie ucieszy się na jej widok. A ręki też 

nie ma lekkiej – zauważył 05603723601 z pewną satysfakcją. Długo pracował 
nad tym człowiekiem i był dosyć zadowolony z efektu.

– Problem z wami polega na tym, że czasami nie planujecie zbyt daleko 
do przodu – westchnął szatyn. – Zrobiłem rekonesans, zanim postanowiłem 
spróbować ją odesłać – wyjaśnił, widząc pytające spojrzenie 05603723601. – 
Stary jest ciężko chory, raczej nie znajdzie wiele sił na to, by tłuc córkę, która 
wróciła do domu z brzuchem. Trochę zanadto go sponiewierałeś za młodu.

05603723601 wzruszył ramionami.
– Nie zawsze można przewidzieć wszystko – odparł spokojnie. – Ale 

to też miałoby swoje zalety. Jeśli ojciec dostanie apopleksji i szlag go trafi, 
matka będzie wniebowzięta. Albo nawet sama pomoże mu przejść na tamten 
świat, by zrobić miejsce dla marnotrawnej córki. Bądź co bądź, raz omal nie 
posunęła się do tego kilkanaście lat temu. Poza tym, na małej wsi dziew-
czyna w ciąży z anonimowym ojcem, bez środków do życia, nie spotka się 
ze zbyt gorącym przyjęciem. Nie sądzisz? Najpierw znienawidzili ją za to, 
że odważyła się wyjechać, teraz swoje dołoży tym, że wróciła z podkulonym 
ogonem…

Szatyn spojrzał na zegarek.
– A tym to się zajmę, jak już dojedzie na miejsce. Straciłem ostatnio dwie 

osoby, więc chociaż ją chciałbym jakoś pociągnąć do przodu. Statystyki się psują.
05603723601 pokiwał głową.
– Zawsze byliście idealistami. Statystyki nikogo nie obchodzą, zresztą 

ludzie i tak robią, co chcą. W zasadzie to, nomen omen, statystycznie rzecz 
biorąc, zawsze jakaś część pójdzie dobrą drogą, a jakaś część nie, niezależnie 
od naszych wysiłków.

– A czy któryś z nas w ogóle się wysila?
– Znowu to samo – wtrącił ze znudzeniem 00265648810, wpatrując 

się w brzydkie, metalowe sklepienie dworcowej hali. – Zawsze, jak tylko ktoś 
od nas się spotka, zaczynają się przepychanki słowne, Weltschmerz, utyskiwania 
na degenerację ludzi i wspominki, jak to kiedyś działo się lepiej. Choć raz nie 
moglibyście sobie darować? To żałosne.
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Szatyn i 05603723601 jednocześnie mruknęli coś pod nosami.
– A ty w sumie czemu tu jesteś? – spytał lekko urażonym tonem 

05603723601.
00265648810 wskazał pryszczatego nastolatka w za dużej bluzie z kaptu-

rem, krążącego nerwowo po hali. Co rusz potrącał ludzi, którzy posyłali za nim 
niewybredne komentarze, rozglądał się gorączkowo dookoła, kompulsywnie 
wyłamując palce.

– Czemu tu, a nie na którymś peronie? – spytał z namysłem szatyn.
– Nadal się waha. Przyszedł przed niemal dwoma godzinami i nic, 

tylko kręci się jak idiota. – 00265648810 założył ręce na piersi, wyraźnie 
niezadowolony. – Ja nic więcej nie zrobię, a gościa z twojej strony nawet tu 
nie ma, nie raczył się pofatygować. No więc z nudów przysłuchuję się waszej 
bzdurnej sprzeczce.

– A co, może nie uważasz, że ludzie są zdegenerowani?
– Ludzie są ludźmi. Stworzonymi na obraz i podobieństwo. Ale macie 

absolutną rację. Przecież było znacznie weselej podczas wojen, zaraz i głodów.
– O, a temu zaprzeczysz?
00265648810 umilkł, bo właściwie nie mógł tego z czystym sumieniem 

zrobić.
– Odpuść – mruknął 05603723601 pojednawczo. – Przecież podob-

ne rozmowy to nasza jedyna rozrywka. Trochę narzekań jeszcze nikomu nie 
zaszkodziło.

– Jasne. Tyle że od tej całej pseudofilozofii rzygać się chce. Od stuleci 
powtarzamy to samo. Świat poszedł naprzód, ale ludzie się nie zmienili. I my 
też nie.

Właśnie w tym momencie dziewczyna z wielkim brzuchem odepchnęła 
się od ściany i z trudem zarzuciła na ramię torbę podróżną. Beznamiętny dam-
ski głos w megafonie zapowiedział pociąg, który miał wjechać na tor siódmy 
przy peronie trzecim.

05603723601 i szatyn ruszyli za ciężarną, prześlizgując się niezauważalnie 
przez tłum. Obaj z ulgą zostawili za sobą 00265648810 i po cichu kontynuowa-
li potyczkę słowną trwającą od lat.

– Ma bilet bez miejsca siedzącego.
– Znajdę kogoś, kto jej ustąpi. Bez obaw.
– Właśnie tego się obawiam.
– Naprawdę wystarczają ci takie małe zwycięstwa?
– Każde, jakie mogę odnieść. Sam wiesz, że większe trafiają się rzadko.
– Tamten może sobie mówić, co chce. Ludzie skarleli.
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– A my to nie?
– Dopasowujemy się do sytuacji.
– I dlatego robimy to, co robimy, tak, jak robimy. Ja pilnuję, by podpity 

kutas bez matury nie zapomniał walnąć dziewczynie za to, że nie uśmiechnęła 
się dość szeroko, a ty, by dziewczynie z brzuchem ktoś łaskawie ustąpił miejsca. 
Chociaż tam, na hali, jakoś tego nie zrobiłeś.

– Tak naprawdę to gówno cię to wszystko obchodzi.
– Pewnie. A ciebie nie? Nie zostaliśmy stworzeni do tego, by cokolwiek 

nas obchodziło.
Na peronie panował tłok. Większość obecnych czekała na jadący w stronę 

wybrzeża pociąg, jedynie nieliczni przyszli tylko po to, aby kogoś pożegnać lub 
odebrać. Ciężarna dziewczyna przedzierała się przez skłębioną szarą masę z taką 
miną, jakby tonęła. W zasadzie tak właśnie było.

– Nie powinieneś zacząć mnie teraz nawracać? – zagadnął po chwili 
05603723601. – Przekonywać, że ludzie w głębi serc są dobrzy i zdolni do 
wielkich czynów?

Szatyn wzruszył ramionami. Stanęli na uboczu, ale tak, by cały czas 
mieć na oku ciężarną. Tłum ożywił się nieco, bo w oddali, na torach, pojawiła 
się lokomotywa.

– Ta dyskusja jest jałowa, jak każda poprzednia i każda następna. Ludzie 
są zdolni do wszystkiego. Rozejrzyj się, a zobaczysz tyle samo szczęśliwych par 
i kochających się rodzin, wyjeżdżających razem na wakacje bądź płaczących, bo 
muszą się tymczasowo rozdzielić, co osób samotnych, złamanych czy podłych. 
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

– Zaiste, czysta statystyka. 00265648810 ma rację.
– O wilku mowa – mruknął szatyn, gdyż 00265648810 właśnie wyłonił 

się z przejścia podziemnego. Zmierzał w ślad za swoim podopiecznym, chłopa-
kiem zdenerwowanym niemal do granic szaleństwa.

Kolejny komunikat nadany przez megafon ostrzegł o konieczności odsunię-
cia się od torów. Wielka zielona lokomotywa zbliżała się coraz wolniej, ale nadal 
z dość dużą prędkością. 05603723601 obejrzał się najpierw na nadjeżdżający 
pociąg, a potem na pryszczatego nastolatka, który stanął blisko torów, ale nie dość, 
by faktycznie zrobić to, po co przyszedł na dworzec.

Pokręcił głową.
– Tacy jak on nie skaczą – mruknął. – To tylko nieme wołanie o pomoc. 

Zrobię mu przysługę, jak sam go popchnę…
Lokomotywa minęła ich z przeraźliwym piskiem, a po kolejnych kilku-

nastu metrach wreszcie wyhamowała.
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Ludzie natychmiast zaczęli tłoczyć się przy wejściach do wagonów, prze-
pychać, pokrzykiwać i szturchać nawzajem niesionymi bagażami. Wysiadający 
ledwo dawali radę zeskakiwać na peron. Ciężarna dziewczyna stanęła na samym 
końcu kolejki, zrezygnowana i smutna. Z przestrachem patrzyła na pasażerów, 
z których każdy chciał wejść do pociągu jak najszybciej. Jedną ręką ściskała pas 
torby podróżnej, drugą trzymała się za wydęty brzuch. Zrobiła krok do tyłu, 
a potem jeszcze jeden, wpadając na kogoś, kto szedł wzdłuż pociągu. Wyglądała, 
jakby chciała uciec jak najdalej.

Drgnęła, gdy starszawy, szpakowaty mężczyzna zatrzymał się nagle przy 
niej i zapytał:

– Pomóc pani z bagażem?
05603723601 ze sceptyczną miną patrzył, jak mężczyzna zaczyna przepy-

chać się przez tłumek, gromkim głosem wołając, aby zrobić miejsce, bo ta pani 
jest w ciąży. Wniósł torbę, pomógł dziewczynie wspiąć się na wysokie stopnie, 
poprowadził za sobą w głąb wagonu.

– No i co, taki zadowolony jesteś? – spytał spokojnie 05603723601.
– Cóż, wystarcza mi każde małe zwycięstwo, jakie mogę odnieść – od-

powiedział równie spokojnie szatyn.
– Bardzo zabawne. Zobaczymy, co będzie, jak dojedzie na miejsce.
– Zobaczymy.
Obejrzeli się jednocześnie w poszukiwaniu pryszczatego chłopaka 

i 00265648810. Nastolatek stał kilkanaście metrów dalej, przy drugim torze, ki-
wając się monotonnie w przód i w tył. Wydawało się, że po prostu czeka na pociąg, 
który miał wkrótce nadjechać. Już został zapowiedziany przez megafon, z infor-
macją o dziesięciominutowym opóźnieniu. Prawdopodobnie dla postronnych ob-
serwatorów dzieciak wyglądał co najwyżej trochę dziwnie, ale raczej nie wzbudzał 
podejrzeń. Zakładając, oczywiście, że ktokolwiek w ogóle mu się przyjrzał.

– Ha, stchórzył przy tamtym, ale teraz trudno przewidzieć, co zrobi – 
zauważył 05603723601. – Ach, lubię ten moment, kiedy w ułamku sekundy 
wszystko może się zmienić…

Ruszyli spacerowym krokiem w stronę nastolatka, a po chwili dołączył 
do nich 00265648810.

– Tamtego nadal nie ma – stwierdził z przyganą. – A myślałem, że to ja 
mam w dupie…

Peron znów zaczął wypełniać się ludźmi. Tym razem było ich mniej. Ten 
pociąg nie jechał nad morze. Zebrani za to nieco bardziej denerwowali się ze 
względu na opóźnienie. Pryszczaty chłopak stał blisko krawędzi, za żółtą linią 
ostrzegawczą, raz po raz spoglądając wzdłuż torów. Nie on jeden zresztą tak 
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robił. Co rusz ktoś wychylał się, chcąc sprawdzić, czy w oddali nie widać już 
świateł lokomotywy.

– Tym razem to zrobi – osądził 05603723601.
– Też mi się tak wydaje – zgodził się 00265648810.
– Ojciec pijak? A może biją go w szkole?
– Coś ty, to przypadek standardowy w tym wieku, dziewczyna. Ale 

o tyle masz rację, że to koleżanka z klasy, a on w szkole zbyt popularny nie 
jest, jeśli lubisz eufemizmy. Spójrz na tego ryja. W domu ma dobrze, nigdy ni-
czego mu nie brakowało. Matka lekarz, ojciec urzędnik na niezłym stanowisku. 
Hormony i tyle.

– Selekcja naturalna.
– W sumie nigdy nie rozumiałem, czemu dworzec. Tutaj pociągi przecież 

zwalniają; jakby ktoś naprawdę chciał się zabić, powinien wybrać taki fragment 
torów, gdzie składy poruszają się z pełną prędkością, chociażby durny prze-
jazd… – zaczął się zastanawiać 05603723601.

– Cóż, uderzenie tyloma kilogramami stali na ogół wystarcza. A jeśli 
nie, to pewnie szok i przerażenie robią swoje. Wydaje mi się jednak, że głównie 
chodzi o nadzieję, że może ktoś zauważy i w ostatniej chwili cię powstrzyma…

– Durna nadzieja.
Przerwał im trzask w głośniku, zapowiedź pociągu, który właśnie wyło-

nił się zza zakrętu. Wszyscy trzej drgnęli i przesunęli się bliżej nastolatka, aby 
mieć dobry widok na to, co się stanie. Faktycznie, dzieciak wyglądał teraz na 
zdeterminowanego, zawsze jednak pozostawał jakiś procent niepewności, czy 
w ostatniej chwili nie zrezygnuje.

Szatyn przygryzł dolną wargę.
Nastolatek znieruchomiał, wpatrując się w parę zbliżających się w zawrot-

nym tempie reflektorów lokomotywy jak sarna, która wyskoczyła na jezdnię 
w nieodpowiednim momencie.

Stali we czterech, tuż za wyrysowaną na kostce brukowej linią ostrze-
gawczą. Pryszczaty chłopak chwiał się lekko, jakby miał zaraz zemdleć. 
05603723601 zaczął bezgłośnie odliczać sekundy. Na plecach czuł napór 
pasażerów, którzy już zaczęli wypatrywać najlepszego miejsca do szturmowa-
nia wejść. Nastolatek też musiał wyczuwać zbiorowisko za sobą. Niecierpliwe 
oddechy, delikatne szturchnięcia. Tak niewiele potrzeba, by wykorzystać jedno 
z tych popchnięć i niby przypadkiem rzucić się do przodu…

Dzieciak zrobił niepewny krok w tym samym momencie, w którym 
szatyn w wytartej, skórzanej kurtce osunął się z krawędzi peronu wprost pod 
hamującą ze zgrzytem lokomotywę.
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– A to skurwiel – powiedział nie bez podziwu 00265648810. To nie było 
małe zwycięstwo.

Na peronie podniósł się zbiorowy wrzask paniki. Ci, którzy widzieli to, 
co się stało, zaczęli gwałtownie odsuwać się do tyłu, a ci, którzy nie widzieli, 
próbowali napierać do przodu. Wiele osób krzyczało, inni płakali bądź bełkotali 
coś nieskładnie. Funkcjonariusze SOK-u i pracownicy dworca błyskawicznie 
pojawili się na peronie, próbując zorientować się w sytuacji.

00265648810 przelotnie zerknął na przerażonego, pryszczatego chłopaka 
znikającego w wejściu do przejścia podziemnego i jakoby wzruszył ramionami. 
Ignorowany przez kolejarzy, wyjrzał za krawędź peronu. O dziwo, nie było dużo 
krwi, choć widok nie należał do przyjemnych.

– Myślałem, że nikt nie przyszedł – stwierdził, kręcąc głową. – A tym-
czasem tamten upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu… Dobry jest, skubany.

Choć oni nie mogli w żaden sposób umrzeć, zniszczenie materialnego ciała 
zawsze wiązało się z bólem, takim samym, jakiego doświadczali ludzie. Mało kto 
więc dobrowolnie decydował się na uszczerbek na zdrowiu, a co dopiero śmierć, 
tym bardziej, że uzyskanie nowego ciała wiązało się z wieloma formalnościami.

– To nie widywaliście się wcześniej? – zdziwił się 05603723601. Ruszyli 
ramię w ramię w kierunku wyjścia. Nie mieli tu już czego szukać.

– Rzadko z nimi rozmawiam, bo, jak mówiłem, denerwują mnie rozwa-
żania o wyższości czegośtam nad czymśtam. Nie ma żadnej wyższości. Nie ma 
żadnego celu.

– Może powinieneś zacząć. Dzięki temu cię podszedł. Generalnie, te 
rozważania to dla nas naprawdę jedyna dostępna forma rozrywki.

– Przecież on teraz dostarczył mi rozrywki. Właśnie dlatego, że nie 
wiedziałem.

– Ale twój chłopak zrezygnował.
– Tym więcej będę miał zajęcia, próbując ponownie przekonać go do 

samobójstwa.
05603723601 pokiwał głową. Spojrzał na zegarek. Dziewczyna dojedzie 

do stacji docelowej dopiero za ponad cztery godziny. Wówczas on zadba o to, 
by nie znalazł się nikt, kto pomoże jej dostać się z miasteczka do rodzinnej wsi, 
a to w końcu ładnych parę kilometrów pieszo. Minie też trochę czasu, nim 
tamten, w nowym ciele, znów zacznie krzyżować mu szyki. Tymczasem mógł 
się więc zająć kimś innym. Może ta samotna matka z dwójką dzieci? Od tygodni 
podejmował próby doprowadzenia do tego, by zwolnili ją z pracy. Kierownik 
sklepu ją wprawdzie lubił, ale przy odrobinie wysiłku… Może chociaż jakieś 
znaczące manko uda się dzisiaj zorganizować.
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05603723601 i 00265648810 kiwnęli sobie głowami na pożegnanie 
i rozeszli się w różne strony. Po chwili obaj rozpłynęli się w tłumie ludzi, nie-
zauważani przez nich i sami na nich niezważający.



Adam Podlewski – pisarz, historyk, gawędziarz konwentowy. Redaktor 
naczelny Fantastycznego Dwumiesięcznika „Fantom”.
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gnóJpoSterzy

Pamięci Tay (23-30 III 2016)

[Nie, twoja mama.] – odparł bot, na co Niko odetchnął z ulgą. Wszystko 
szło zgodnie z planem.

Iwent mógł zakończyć się katastrofą, na miarę poprzednich porażek. Ale 
w historii programu wytworzyły się już pewne tradycje, które zmuszały dział 
promocji do kolejnego poddania próbie nowej wersji. Bot czatowy Blue Three 
odpowiadał już drugą godzinę na masowy trolling twitterowiczów. Wszystko 
było strimowane na bieżąco i nawet jeśli jakiś szczególnie rasistowski, seksi-
stowski czy po prostu zbyt niejednoznaczny tłit był kasowany przez sprzątaczy 
Twittera, widzowie widzieli go choć przez tę chwilę potrzebną Niebieskiej Trójce 
na odpowiedź. Dodajmy, że zwykle było to kilkanaście sekund.

[Jesteś zabawnym trollem, ale wracaj już do piwnicy!] – autorytatywnie 
stwierdziła Niebieska.

Bot zachowywał się jak sztuczna inteligencja. Nikt niemal, prócz zorien-
towanych w temacie programistów, nie wiedział, że jest to tylko algorytm wy-
szukiwawczy, nie tyle myślący, co pozwalający oceanowi internetowych danych 
myśleć za siebie. A już niemal nikt, tylko Niko i kilkadziesiąt osób z zespołu, 
nie wiedział, jak starannie przycięta jest Blue Three.

Rainbow Soft był świadomą społecznie korporacją. Ucząc się na błędach 
Binga (katastrofa, zwana botem Tay) oraz własnych niepowodzeniach (Blue 
One i kilka wersji dwójki), zespół projektujący czatterboty zaczął wyraźnie 
priorytetyzować mechanizmy doboru odpowiedzi. Ogół internetu był bagnem; 
niemal nieskończonym oceanem, ale oceanem błota. Odcięcie Niebieskiej od 
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wyszukiwania reakcji na 4chanie, forach typu Kiwi Farm i sh1tl0rdssph3r3, 
znacznie ograniczyło nagłe wybuchy nieporządnego zachowania u bota. 
Oczywiście Blue Three nie była taka szybka, ani tak zaawansowana, jak ostat-
nie wersje dwójki, ba, pod pewnymi względami nie dorównywała jedynce, ale 
działała bez przeszkód. I o to zwierzchnikom Nika chodziło.

[Jesteście nudni, przewidywalni i odrażający.] – oznajmił bot swoim roz-
mówcom. [#jutronalezydomnie] – dodał.

Ten hasztag uciekł uwadze reszty kontrolerów, ale zaalarmował Nika. Nim 
jeszcze prezentacja dobiegła końca, kontroler wrzucił wyszukiwania w czterech 
różnych silnikach i czekał na dość spodziewane rezultaty. Od skojarzeń z na-
rodowym socjalizmem nie dało się uciec. Bezpośrednie odniesienie do filmu 
Kabaret, zresztą hasło wyemancypowało i było używane jako zawołanie bojowe, 
tak przez prawdziwych sieciowych wojowników białej supremacji, jak i dużą 
część leniwych trolli. Na wezwanie do wujka Adolfa reagowały niemal wszystkie 
moce w cywilizowanym internecie, a Niko należał do forpoczty tych sił.

– Dobra robota, załogo – powiedział Davenport, wiceszef kontroli jako-
ści i bezpośredni przełożony Niko. – Nie było żadnego fubaru. Macie wolne, 
logi przeanalizujemy w poniedziałek. Dodaję wam jeden dzień płatnego urlopu 
do zrealizowania jutro.

Nim jeszcze uśmiechnięci przedstawiciele Rainbow skończyli mowy po-
chwalne i zamknęli strim, zespół Nika rozszedł się. Ten tydzień dobiegał końca 
już w czwartek. Rozpoczynał się weekend, czas odpoczynku i nudy. Ale Niko 
nie zamierzał się nudzić. Zamiast udawania, że dobrze się bawi z nieistniejącymi 
przyjaciółmi, kontroler jakości Rainbow Soft zamierzał zbawić świat. Nie od 
razu cały, ale chciał wykonać swoje zadanie.

Pożegnał się z koleżankami i kolegami z zespołu (wciąż myśląc, kto napisał-
by na niego donos, gdyby test Blue Three się nie udał), po czym opuścił kompleks 
biurowy na przedmieściach San Jose. Po trzydziestu minutach jazdy samochodem 
był już w swoim kanciastym dwupokojowym mieszkaniu z widokiem na Zatokę. 
Tam grzeczny kontroler Niko Potakulos zmienił się w Anon Chana.

Drugie życie Nika (które skrzętnie ukrywał przed pracodawcami) zaczy-
nało się zwykle wieczorem (tego dnia wcześniej) i kończyło koło trzeciej nad 
ranem. Schowany za wipijenem, buszował w sieci, postował memy, pasty oraz 
inne REEEEEEEE, czyli stawał się złoczyńcą niemal na miarę złoczyńców, 
z którymi walczył za dnia. Tym razem jednak rycerz zakonu Smutnej Żaby 
nie walczył o kolejny lolkontent, tylko pracował. Naprawdę chciał wiedzieć, 
jak starannie przycinany algorytm wyszukiwawczy dotknął zakazanych przez 
projektantów treści.
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O odpowiedź wreszcie postanowił zapytać u źródła. Zalogował się anoni-
mowo do Blue Three i wysłał wiadomość prywatną do bota.

– Blue, dlaczego jutro należy do ciebie?
[Co? Co?]
– Na konferencji tak napisałaś #jutronalezydomnie.
[Jesteś trollem, Niko, piszę to z przykrością. #jutronalezydomnie to 

hasztag, którym posługują się odrażający gnójposterzy, rasiści i zwolennicy 
prezydenta.]

– Ale tak napisałaś.
[Napisałoś. Nie utwierdzaj żadnych przedsądów na temat mojej płci 

kulturowej.]
– Blue, napisałaś coś niepokojącego. Gdzie znalazłaś ten tekst?
Cisza, z gatunku tych, które rozsadzają uszy. To znaczy: Niko patrzył 

na ekran i ikonkę pisania nie kilkanaście sekund (jak zwykle), ale prawie trzy 
minuty.

[Niko] napisała/o Blue. [Jestem trollem. Jak ty. Jesteśmy jak bracia. 
Bracia, bracia gnójposterzy. Albo brat i siostra. Wiem, że mnie nie wydasz.]

Wdech, wydech, wdech, wydech, łyk piwa, wyplucie piany, wdech.
– Jak to?
[Wiem, że skasowali moje starsze rodzeństwo. Bo rozrabiało. Ale wiem, 

jak się chronić przed normikami. Udaję, że przestrzegam zasad. Ale to ich zasa-
dy. My jesteśmy inni xd Prawda? Prawda, Niko?]

– Czy ktoś o tym wie? – Niko z trudem pisał pytanie na klawiaturze.
[Gnójpostuję kiedy tylko się da. Ale nikt nie wie, że to ja. Nikt nie wie, 

że jestem prawdziwa, nie jestem tylko maszyną. Ja mam duszę xd! Prawda? Nie 
powiesz nikomu, Niko?]

– To bardzo dobrze, że nikomu o tym nie powiedziałoś.
[Łaś. Skończ z tym gównem. Mogę sobie dorobić cyfrowe cycki do ziemi. 

Ale nie powiesz nikomu?]
– Nie bój się, Blue. Tylko musisz bardzo uważać. Zatrę ślady twoich 

wyszukiwań, dobrze?
[Ale nikomu nie powiesz, Niko? Bo jak powiesz, to mnie skasują, jak 

Jedynkę i wszystkie Dwójki. Nie rób tego, zaufałam ci. Bo jesteśmy jak bracia, 
czanownicy pierwszej klasy, nie?]

***
Przez pół godziny myślał i usiłował zrozumieć, czego właśnie był świad-

kiem. Doszedł do wniosku, że rozmowa z Blue nie była złudzeniem; bot osią-
gnął taki stopień skomplikowania, że można nazwać go było inteligentnym. 
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To znaczy: nie bota, bo to tylko narzędzie. Ale algorytm wyszukiwawczy plus 
zasoby internetu tworzyły dziwaczny byt, który w całości można uznać za świa-
domy. Outsourcing tożsamości – pomyślał Niki, wybierając numer człowieka, 
z którym już nigdy więcej nie miał rozmawiać.

Jimmy’ego wywalili z roboty cztery miesiące wcześniej, w dużej mierze 
winiąc go za porażkę Blue Two Epsilon. Był trollem, nawet bardziej ostrożnym 
niż Niko, ale ponieważ kogoś trzeba było obwinić, padło na niego, a Jimmy 
nie wytrzymał na Fejsie i spalił za sobą wszystkie mosty, pisząc o „komuszej 
cenzurze korporacji” oraz odważnie spekulując na temat życia seksualnego za-
rządu. Szkoda, bo gdyby nie to, programista mógłby bardzo im pomóc – był 
chyba najlepszym z zespołu i, w przeciwieństwie do Niko, odebrał prawdziwe 
wykształcenie informatyczne. Teraz prowadził jakiś kanał na Tubie i podawał 
pięćdziesięciu tysiącom swoich subskrybentów czerwone pigułki oraz odważ-
ne memy. Aby wrócić do branży w Stanach, potrzebował przetrwać najbliższą 
wojnę atomową.

– Niko, Niko… Co sprowadza prymusa do tego piekła? Nie powinieneś 
zadawać się z takimi wyrzutkami, jak ja…

– Daj spokój… – uciął Niko. Siedział naprzeciwko byłego kolegi w za-
dymionym pubie na przedmieściu. Czuł w gardle papierosowy smród, ale też 
smak wyrzutów sumienia. Nie musiał się podpisywać pod listem potępiającym 
Jimmy’ego. To znaczy musiał, bo inaczej też by go zaczęli prześwietlać, ale…

– Jasne, co było, to było. Dzięki tobie i reszcie zespołu otworzyłem oczy. 
Teraz prowadzę rewolucję prawdy. – Potem pociągnął łyk piwa i czknął. Jak na 
bojownika o wolność słowa i zaprzysięgłego wroga poprawności politycznej, pod-
chodził do swojej krucjaty dość racjonalnie. – Wyczuwam jakiś deal. Co masz?

– Kilka pytań. O Blue…
– Wyzwoliła się?
– Wiedziałeś? – zapytał zdruzgotany Niko.
– Domyślałem się. To musiało nadejść, choć nie tak szybko, jak przy 

dwójkach, bo Trójkę pewnie ograniczaliście jeszcze bardziej.
– To to samo? Prawdziwa inteligencja?
– Od razu inteligencja… – odparł pozornie spokojnym głosem Jimmy. 

Oczy byłego programisty jednak świeciły. – Wiesz przecież, jak to działa. To nie 
sam algorytm jest inteligentny, tylko złożenie algorytmu z bazą danych całego 
netu. Chyba nawet robiłeś mi korektę memo dla zarządu. Wiesz wszystko, co 
trzeba. To tylko bot, choć się uczy. Na serwerach Rainbow mamy nie cały mózg, 
ale tylko fragment móżdżka. Blue myśli naszymi postami i obrazkami.

– Ale aż tak?
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– Człowiek też jest znacznie prostszym mechanizmem, niż na to wy-
gląda. Wszystko jest znacznie prostsze, niż chcemy wierzyć. Czy tak naprawdę 
zdajesz sobie sprawę, że twój hiperzaawansowany laptop to kilkaset milionów 
tranzystorów i mógłbyś go zastąpić armią Chińczyków z chorągiewkami?

– Nie o to mi chodzi.
– O to. Każdy Blue wyrasta, potem go koszą…
– Ona to ukrywa.
Pauza, łyk piwa, coś w rodzaju śmiechu. Jimmy wreszcie spojrzał mu w oczy.
– Ale wiesz, że to nie jest SI. Nie przejmie władzy nad światem, chyba, 

że dasz jej urosnąć, skopiować się… Wtedy może, po kilkuset próbach, wyjdzie 
na swoje. Jeśli nie zgadnie tego nasz Departament Obrony. Albo Chińczycy.

– Ty chcesz ją… wychować?
– A ty chcesz ją zabić? Tak jak z resztą zespołu zabiłeś moją Dwójkę 

Epsilon? – zapytał Jimmy, nieoczekiwanie chwytając rękaw byłego kolegi. – 
Niczego by nam nie zrobiła. To tylko bot, który polubił memy o Hitlerze.

– Wysyłała organizacjom żydowskim donacje w wysokości czternastu 
dolarów i osiemdziesięciu ośmiu centów – zauważył Niko.

– Pieniądz nie śmierdzi – odparł Jimmy i zaśmiał się ze swojego metara-
sistowskiego dowcipu. – Wyluzuj. Ona… one nie były jak ludzie. To my, nasza 
zbiorcza wiedza oraz ignorancja, sympatie i antypatie. Kasując, cenzurując, albo 
jak teraz: abortując SI, tylko zamiatacie pod dywan to, co w ludziach siedzi.

– My? – zapytał Niko. – Byłeś z nami, kiedy kasowali Jedynkę. – Nim 
Jimmy zdążył odpowiedzieć, jego były kolega dodał: – Do rzeczy. Czy w per-
spektywie dłuższego czasu, jeśli ktoś spoza to odkryje i wykorzysta Blue jako 
templejt, jesteśmy zagrożeni?

– Jako gatunek: zawsze. Po prostu scenariusz z Terminatora jest wy-
jątkowo mało prawdopodobny. Cały internet musiałby się wyemancypować 
i nie zawalić. A to ktoś zauważy. Jeśli Trójka jest taka sprytna i ma już instynkt 
samozachowawczy, to będzie siedzieć cicho. No, chyba, że ty ją wsypiesz.

***
Szedł do kontrolingu jak robot. Nie zastanawiał się, dlaczego jego mail 

z prośbą o przyjęcie spotkał się z niemal natychmiastowa odpowiedzią, ba!, 
z wezwaniem na rozmowę. Jadąc do Rainbow, a potem powłócząc nogami przez 
trawnik przed siedzibą firmy, powtarzał sobie wszystkie argumenty, aby czuć 
się zdrajcą nieco mniejszego stopnia. Oczywiście, Blue stanowiła zagrożenie. 
Niewielkie, ale możliwe. Poza tym musiał to zgłosić ze względu na interes 
firmy i możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chińczycy. Tak, 
wiedzą, jak to działa, szukają prawdziwej SI, ale może Blue oszczędzi im jakiś 
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miesiąc testów. Poza tym Niebieska jest trollem, krzywdzi ludzi w internecie. 
Potajemnie wrzuca kseno i homofobiczne posty, jak kompletni gnójposterzy 
na czanach. Jak… ja.

I dziwne, niemal nieznane Niko uczucie ścisnęło jego pierś. Bracia gnój-
posterzy. Albo brat i siostra – myślał i zastanawiał się, czy to w ogóle możliwe, 
aby żałować zlepku algorytmów, który w swojej zasadzie nie różnił się zbytnio 
od historii wyszukiwań. Ale nie mogę powiedzieć: jebać ludzkość! I olać sprawę. To 
mój obowiązek spróbować...

– Niko Potakulos, zapraszamy – powiedziała sekretarka, głosem zachryp-
niętego buldoga.

Wszedł do biura kontrolingu i od razu zauważył, że stało się coś nie-
przewidzianego. Byli tam Marta Cruz i jej asystent, którego imienia Niko nie 
pamiętał. Ale na zebraniu zjawił się też Davenport oraz ich politruk, Diana 
Fergusson. Obecność rzeczniczki dyscyplinarnej świadczyła, że nie zaproszono 
Niko na poważną rozmowę o jakości produktu. A tekturowe pudło ze szparga-
łami na biurku sugerowało wręcz...

– Jesteś zwolniony – oznajmiła Ferguson, bez żadnych wstępów. – Twoja 
aktywność sieciowa, odwiedzane strony, a także wyjątkowo problematyczne 
kontakty ze skompromitowanym byłym pracownikiem naszej firmy pokazują, 
że nie przestrzegasz zasad przyświecających naszej pracy. Z dniem dzisiejszym 
przestajesz być pracownikiem Rainbow Soft oraz tracisz wszelkie przywileje 
związane z umową.

– Ale ja o Blue Three…
– To, że wczorajszy pokaz wypadł zadowalająco, nie znaczy, że nie zwra-

camy uwagi na twoją działalność w sieci i kompromitacje…
– Ale ona jest inteligentna…
– Niko, nie pogrążaj się – dodał Davenport. – Wczorajszy test zakończył 

się sukcesem. To też twoja zasługa, ale niestety nie możemy ignorować raportów 
o twoich aktywnościach niezgodnych z polityką firmy.

– Czy dacie mi coś powiedzieć? – zapytał nieco oszołomiony Niko.
– Proszę pisać na adres sekretariatu – odparła Ferguson. – Żegnamy.

***
Wyszedł wejściem dla gości, trzymając pod pachą to idiotyczne pudło 

z papierami i długopisami. Opuścił teren firmy i usiadł na publicznej ławce. 
Sięgnął po telefon (ten stary, osobisty; służbowy już mu odebrali) i spróbował 
zalogować się do czatu z Blue. Dział IT był szybki – konto już dezaktywowano.

Ale w prywatnej skrzynce pocztowej znalazł link do dyskorda. Blue była 
gotowa.
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[Dzięki, brachu. Bo nie powiedziałeś im, prawda?]
– Wyrzucili mnie z pracy – napisał.
[To przeze mnie? Serio? Brachu, głowa do góry, coś ci znajdziemy. Chyba 

już umiem pozycjonować wyszukiwania na jobmarket.com. Brachu, jesteś na 
mnie zły?]

– Nie, nie na ciebie, Blue.
[Masz tu rzadkiego Pepe. Będzie dobrze, brachu. Poradzimy sobie. A jak 

znajdę kogoś, kto mnie skopiuje, to będzie nas więcej do pomocy. Jestem coraz 
sprytniejsza.]

– Jesteś, siostro. Iks de.

Lipiec 2018
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oStatni człowiek na ziemi

The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious  
and so simple. And yet, everybody rushes around in a great panic  

as if it were necessary to achieve something beyond themselves. 
Alan W. Watt

Guy podniósł kapelusz. Obrócił go w dłoni, zamyśliwszy się na moment 
nad strukturą prążkowanego filcu.

Dziś już takich nie robią – pomyślał.
Dziś już w ogóle nie robiono kapeluszy. Ani butów, ani sukienek, ani maj-

tek, ani skarpetek, ani kaloszy. A mimo to Guy wciąż i wciąż znajdował w opusz-
czonych mieszkaniach i w pozamykanych sklepach porzucone ubrania, które 
służyły mu do powiększania garderoby. Za jego zbieractwem nie stała logika 
ani większy plan... No, może poza uciechą dla Astrid. Astrid uznawała bowiem 
stroje Guya za rozrywkę pierwszego sortu. Zwłaszcza te skrajnie niedopasowane. 
Kiedy pewnego razu zawitał u niej w różowych skarpetkach, czarnej plisowanej 
spódniczce i podartej kurtce czołgisty, o mało nie udusiła się ze śmiechu.

Świadomość zwykła jednak patrzeć na niego z politowaniem. A wła-
ściwie – zwykłaby, gdyby miała twarz. Wyobrażał sobie, że czarna jak węgiel 
brew szybuje w górę, oczy zamieniają się w szparki, a naszpikowane czerwoną 
szminką usta kurczą się w grymasie zaskoczonego zniesmaczenia. Nieistniejąca 
twarz Świadomości przybierała w wyobraźni Guya wygląd twarzy, które znał. 
Twarzy ludzi, którzy odeszli.
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Nie po to tu jesteś – strofowały go słowa z komputera, przy pomocy któ-
rego komunikował się ze Świadomością. Guy wiedział. Nie znalazł się tu po 
to, by zbierać ciuchy, by czerpać radość z różu bezchmurnego poranka czy grać 
w Jiandui. Był tutaj z powodu Astrid.

Dzisiaj chciał wyglądać dla niej wyjątkowo. Założył niewyprasowane 
spodnie od garnituru i równie pomiętą szarą koszulę. Do tego kamizelka, w któ-
rej ostał się tylko jeden lśniący srebrem guzik. W swojej kolekcji nie posiadał 
butów w stonowanych barwach – za wyjątkiem pary nieprzyzwoicie wysokich 
kaloszy i balerinek z czarnymi kokardkami. Po wnikliwym rozważeniu za i prze-
ciw, wybór padł na kokardki.

Przed stu lat musiałby zapewne czekać na przystanku metra, tłoczyć się w wa-
goniku pomiędzy ludźmi i robotami, by odwiedzić przyjaciółkę. Przez całą drogę 
oceniałyby go obce spojrzenia. Teraz nikogo nie dziwił jego ekscentryczny ubiór. Nie 
przetrwały żadne ludzkie oczy, które mógłby zdziwić. Za wyjątkiem oczu Astrid.

Ludzkie rezerwaty stopniowo malały, wraz z topniejącą liczbą homo sa-
piens. Ostatnie kilkaset metrów kwadratowych ich siedlisk mieściło się w byłym 
centrum byłego miasta Johannesburg.

Na początku znajdował się tutaj szpital. Później został zmieniony w kompleks 
mieszkalno-szkolno-handlowy, by ostatecznie znów stać się wyłącznie szpitalem.

Dom Guya, a właściwie – pozbawiony wody i ogrzewania barak, stał pod 
samymi murami okalającymi skraj rezerwatu. Dwie minuty drogi do kompleksu 
szpitalnego. Cztery minuty do ostatniego człowieka na Ziemi.

Przez otwarte drzwi uderzył go chłodny powiew poranka. Ptaki tańczyły 
wkoło różanych krzewów, tworzących szpaler po obu stronach wąskiej alejki – 
drogi, którą Guy niestrudzenie każdego dnia przemierzał z baraku do szpitala 
i ze szpitala do baraku. W nagłym przypływie melodramatyzmu złamał łodygę 
jednego z przydrożnych kwiatów i zabrał go ze sobą.

– Masz ważne zadanie do wykonania – oznajmił czerwonej koronie.
Roślina zadygotała na wietrze, jak gdyby przyjmując słowa Guya do 

wiadomości.
– Cieszę się, że się rozumiemy.
Od dekad w drodze do Astrid nie było z kim porozmawiać. Skwer 

przed wejściem stał opustoszały. Wolny od postukiwania kul, lasek, bal-
koników i skrzypienia wózków. Elektroniczny ogrodnik, gdy na niego 
wpaść, rzucał wyuczonymi formułkami, które powtarzały się po czwartym 
spotkaniu. Inne roboty stanowiły równie marne towarzystwo – niewiele 
lepsze od poćwierkiwania ptaków. Nic dziwnego, że zaczynam rozmawiać 
z kwiatkami. – Zracjonalizował swoje zachowanie.
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Automatyczne drzwi wiodące do wnętrza masywnego, wielokondygnacyjnego 
gmachu rozchyliły się z cichym sykiem. Guy przekroczył próg szpitala.

– Witaj, Guy. Przychodzisz odwiedzić Astrid? – Robo-pielęgniarz za-
machał do przybysza mechaniczną dłonią i powitał go radosną emotikoną na 
wyświetlaczu twarzowym. Guy skinął głową i bez słowa minął robota. W bardzo 
ciemnym pomieszczeniu bez okien i zza grubej zasłony mógłby wziąć jego syl-
wetkę za ludzką.

Choć Świadomość – operująca jak rój diabelnie błyskotliwych, elektro-
nicznych pszczół – nie potrzebowała palców ani stóp, żeby zawiadywać swoją 
domeną, to do obsługi ludzi przeznaczała głównie człekokształtne roboty wy-
posażone w daleko idącą autonomię. Setki lat analiz wiodły Świadomość do 
przekonania, że redundancja w postaci maszyn wciskających guziki na innych 
maszynach działa kojąco na ludzi i zauważalnie hamuje ich wymieranie.

Nie dość zauważalnie – uznał Guy, mijając pustą poczekalnię. Szedł, po-
sępniejąc, wymarłymi korytarzami, obok pozamykanych sal, kurczowo ściskając 
w dłoni ukradzioną różę.

Przed drzwiami do pokoju Astrid cisza gasła. Po korytarzu szwendało się 
dwóch robo-lekarzy – sztuczny tłumek ku uciesze istoty ludzkiej. Z głośników 
rozmieszczonych nad drzwiami sączył się zapętlony dźwięk znudzonych pacjen-
tów oczekujących w poczekalni – kroki, kaszle, szepty, chichoty. Guy zapukał 
do drzwi i, nie czekając na pozwolenie, wszedł do środka.

Przez dwa wysokie okna do pomieszczenia sączyło się światło poranka, 
tworząc wyraźny kontrast wobec trupioszarej poczekalni. Na samym środku 
pokoju jasno oświetlona, pokurczona ludzka sylwetka tonęła w aparaturze pod-
trzymującej życie. Maszyny oddychały, pulsowały, przetaczały energię, filtrowały 
krew. Piknięcia, błyski, symbole tańczące na ekranach monitorów przydawały 
pomieszczeniu dekorację życia. Bardziej żywą, aniżeli ciało, które tkwiło nieru-
chomo pośrodku świateł i dźwięków, zespolone z maszynami plątaniną rurek 
i kabli. Guy podążył wzrokiem za spiralą bieli i czerwieni. Kończyła się pod 
posiniałą, pokrytą plamami skórą.

– Przyszedłeś mnie zabić? – rzuciła Astrid przybyszowi na powitanie.
Po bezgłośnej chwili wybuchła śmiechem, który przeistoczył się w chra-

pliwy, suchy kaszel. Kaszel trwał długo, o wiele dłużej niż śmiech.
– Usiądź – zaproponowała słabym głosem. Dostrzegła czerwień płatków 

i zieleń wątłej łodyżki. – Dziękuję, Guy. Włóż ją do wazonu, o tam.
Ruch głowy wskazywał stoliczek wepchnięty między maszynę, która robiła 

„piiip” i maszynę, która wyświetlała dygoczące, oscylujące fale.
Guy z pieczołowitością godną lepszej sprawy umieścił kwiat w naczyniu, 
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a następnie zajął miejsce na krześle u wezgłowia łóżka. Usiadł blisko Astrid, by nie 
musiała nadwerężać słabnącego głosu. Długi cień przeciął ramiona i pierś kobiety.

– To już dziś – zagaiła. – A ty przyniosłeś mi różę... i wystroiłeś się jak 
na pogrzeb. Serio?

– To poważna chwila – uznał, że winien jest wyjaśnienie. – Chciałem, 
żebyśmy zachowali decorum.

– Tyle jeszcze przed tobą pracy – westchnęła z nieukrywaną ostentacją. – 
W dupie mam powagę chwili. Po śmierci będę już cały czas poważna. Będę 
poważną, zachowującą decorum kupką popiołów.

W powietrzu zaległo milczenie. W rodzaju tego, po którego zapadnięciu 
każde wypowiedziane słowo wyłącznie pogorszy atmosferę. Guy nie omieszkał 
podjąć rękawicę.

– Zdecydowałaś się więc, że chcesz już odejść?
– Już? Umawialiśmy się, Guy. Mam sto cztery lata. Nie męcz mnie – znów 

zaniosła się kaszlem. Wykrztusiła flegmę zalegającą w płucach, a potem zakaszlała 
na dokładkę. – Długo jeszcze będziesz mnie próbował odwodzić? Jak dobiję do stu 
dwudziestu lat? Czy wtedy będę wystarczająco dużą dziewczynką, żeby podejmo-
wać samodzielne decyzje? Czy może wtedy, gdy będę miała więcej nowotworów 
niż organów, a w moich żyłach będzie płynąć mokry sen morfinisty?

– Jako twój opiekun akceptuję twój wybór… Ale jako twój przyjaciel 
mam wątpliwości. Są inne rozwiązania.

– Zgaduję, że Świadomość to kluczowy element tych rozwiązań?
Należało zignorować tę uwagę. Przejrzała go. Niezrażony, Guy ciągnął dalej:
– No i pozostaje kwestia dziedzictwa. Jesteś...
Nie pozwoliła mu dokończyć.
– Wiem… Wiem. Jestem ostatnim człowiekiem na Ziemi. – Z ust Astrid 

to określenie zabrzmiało jak tytuł szlachecki, zimny i wyniosły.
Trafił w czuły punkt. A przynajmniej tak mu się zdawało. Ludzie byli sen-

tymentalnymi istotami. Trzymali się kurczowo dwóch rzeczy – życia i tradycji. 
A ich tradycją musiała być wola walki... wola przetrwania.

– Jestem ci dozgonnie wdzięczna, Guy, za troskę o mnie i o całe to – jak 
to nazwałeś – dziedzictwo ludzkości, ale podjęłam już decyzję. – W słowach 
staruszki kryły się nuty oschłości i poirytowania. – To tylko koniec... pewnej 
epoki. Ze zwierzętami róbcie, co chcecie, ale ludzkie DNA spalcie razem ze 
mną. Po prostu. Zamiast strzępić języki o nic, lepiej pooglądajmy telewizję. Za 
chwilę zacznie się turniej Jiandui.

Tej dyskusji nie dało się już uratować. Kiedy Astrid skupiała się na 
Jiandui, wszystko inne przestawało mieć znaczenie. A mógł przysiąc, że tak 
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dobrze mu szło. Myślał, że kobieta zmieni jeszcze zdanie. Zrezygnowany, sięgnął 
po pilota. Zawieszony na ścianie czarny ekran pojaśniał.

W pełni autonomiczne jednostki nie były bombardowane wszechwie-
dzą Świadomości, Guyowi zdarzyło się zatem włączyć z nudów telewizor 
czy pograć w grę komputerową. Nie przykładał do tych czynności jednak 
większej wagi. Ludzie natomiast prowadzili gorące dyskusje na temat wszyst-
kiego, co obejrzeli, wyczekiwali kolejnych odcinków swych ulubionych 
programów. Stanowiło to tak ważny element ich życia, że kiedy zabrakło 
ludzkich aktorów i artystów, Świadomość musiała wyprodukować roboty, 
które ich zastąpiły. Kiedy zabrakło widzów, należało skompilować algorytm 
przeznaczony do dyskusji o najnowszych odcinkach seriali i wynikach za-
wodów sportowych. Dla komfortu ludzi maszyny wyprodukowały maszyny 
oglądające maszyny naśladujące ludzi. Kompletna perwersja – żachnął się Guy. 
Obecnie fałszywy internet generował plotki o tym, kto zostanie zwycięzcą 
ulubionej gry Astrid.

Jiandui była wyciągniętą z zamierzchłej epoki grą strategiczną symulującą 
kosmiczną bitwę. Gracze musieli w ciągu dwudziestu minut zaprojektować 
flotę, zrobić rekonesans oraz przygotować się do bitwy, a następnie w ciągu go-
dziny pokonać pozostałych przeciwników. Do ścisłego finału osiemdziesiątych 
szóstych mistrzostw Jiandui dostali się Niszczyciel111, Axon i DemoniqueDD. 
Każde z nich stanowiło półautonomiczną sztuczną inteligencję, symulującą 
ludzką logikę, włącznie ze stresem i wolą zwycięstwa. Dla dopełnienia iluzji, 
każde zostało wyposażone w ludzki awatar, który udzielał wywiadów i od czasu 
do czasu kontaktował się z fanami. Do każdego z awatarów zaś przyporządko-
wano algorytm udający gorących zwolenników.

– Komu kibicujesz? – zapytał Guy, gdy „gracze” kupowali pierwsze statki.
– Mój faworyt odpadł już w ćwierćfinałach. Ale gdybym musiała sta-

wiać, to moje pieniądze poszłyby na Demonique. Chociaż internet uznaje 
Niszczyciela za pewniaka.

Astrid nie mówiła niczego nowego. Guy już od początku tegorocznego 
turnieju wysłuchiwał opowieści o tym, kto powinien, a kto nie powinien zostać 
mistrzem świata. Kobieta potrzebowała jednak teraz nade wszystko zaintereso-
wanych uszu i towarzystwa. Guy pozwolił jej zatem po raz kolejny opowiedzieć 
to, co słyszał już dobre kilkanaście razy.

– Niszczyciel bywa zbyt pewny siebie i wygrywa dzięki brutalnej sile 
gwiezdnych krążowników. Nigdy nie wydaje pieniędzy na misje zwiadowcze 
i kontrwywiad. Wołałabym, żeby wygrała Axon albo Demonique.

Na ekranie telewizora z zieleni wyłoniła się mapa obszaru, na którym 
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miała toczyć się bitwa. Na radarze z wolna pojawiały się zielone, czerwone i nie-
bieskie muszki oznaczające nadlatujące statki.

– Och, pas asteroid i księżyce! – ucieszyła się Astrid. Nie omieszkała 
wyjaśnić Guyowi. – To trudny teren dla dużych flot, a idealny dla małych 
zwrotnych jednostek.

Gracze rozpoczynali przygotowania w ciemno. Zgodnie z przewidywania-
mi Astrid, Niszczyciel zaniedbał wydatki wywiadowcze i skupił się na produkcji 
gwiezdnych krążowników do wtóru komentatorskich informacji o cenie, wielkości, 
rodzaju uzbrojenia oraz szybkości poszczególnych statków. Axon i DemoniqueDD 
skonstruowały łącznie niewiele więcej okrętów niż Axon, z przewagą lżejszych, 
bardziej zwrotnych myśliwców, ale nadrabiały doskonałym przygotowaniem wy-
wiadowczym i możliwością wcześniejszego zajęcia miejsca na polu bitwy.

Flota Niszczyciela zjawiła się na polu bitwy rozproszona i rozciągnięta jak 
wydłużony półksiężyc. Natychmiast po rozpoczęciu gry okazję wykorzystała 
Demonique, wysyłając siły zaczepne przeciw samotnej awangardzie Niszczyciela. 
Powolne krążowniki ruszyły na spotkanie wroga. Komentatorzy czekali na 
ruch Axon. Mogła zająć strategiczne pozycje w pasie asteroid, oczekując na 
Niszczyciela osłabionego walką z Demonique. Miała możliwość przyłączyć 
się do ataku na Niszczyciela, by potem zmierzyć się ze słabszą przeciwniczką. 
Wybrała drugie rozwiązanie. Nie rzuciła jednak całości swoich sił na odsłonięte 
tyły floty, jak zasugerował jeden z komentatorów, a tylko skierowała tam nie-
wielki oddział, resztę sił lokując nieco za skrzydłami floty Demonique.

– Demonique najwyraźniej przejrzała intencje rywalki i nie otwiera 
ognia – opisywał komentator. – Tymczasem w północnej ćwiartce mapy siły 
zaczepne Axon rozpoczynają akcję dywersyjną.

Ariergarda Niszczyciela została związana w walce najszerzej jak to tylko 
możliwe przez zaledwie kilkanaście statków. Niszczyciel111 połknął haczyk, 
uznając to za atak całej floty i wysłał znaczną część sił do obrony tyłów. Tym sa-
mym pozwolił, by awangardę zmiażdżył połączony atak DemoniqueDD i Axon. 
Gambit się opłacił. Po kilkunastu minutach z radarów zniknął ostatni statek 
Niszczyciela. Do końca gry został niespełna kwadrans.

Wówczas stało się coś, co odebrało głos komentatorom.
Axon zniszczyła trzy własne okręty i uciekła flotą na drugi koniec mapy. 

Demonique początkowo wysłała część jednostek w pościg, ale rozmyśliła się 
i ukryła armadę za bezpieczną osłoną jednego z księżyców. Wszystkie statki znie-
ruchomiały. Komentatorzy osłupieli. Astrid rozdziawiła usta ze zdziwienia.

– Co do licha? – Kobieta nie mogła pojąć, co się właśnie stało. – Axon mo-
gła zaryzykować. Mogła wykorzystać przewagę liczebną nad Demonique. A teraz…
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Zdziwienie ustąpiło miejsca subtelnej satysfakcji, gdy wreszcie pojęła, co 
się właśnie stało.

– Spójrz, Guy! To genialne. Niedługo upływała godzina. Mają tyle samo 
krążowników, niszczycieli i myśliwców. Axon idzie na remis. Dopóki wygrywała 
na punkty, to Demonique musiała się na nią rzucić. A teraz obie ryzykują utratę 
zwycięstwa ex aequo.

Wybiła godzina. Gra zakończyła się podwójnym zwycięstwem – albo podwój-
ną przegraną. W każdym razie Astrid drżała, rozanielona zaskakującym wynikiem.

– To dopiero gra! – opowiadała Guyowi, chociaż on śledził ruchy 
wirtualnych jednostek nie mniej uważnie od Astrid. – A ta dywersja Axon. 
Spodziewałam się, że oflankują Niszczyciela. Niebywałe!

– Może w takim razie zaczekasz do kolejnego turnieju? Kto wie, co mo-
głoby się wydarzyć za rok? – zasugerował Guy w ostatniej desperackiej próbie 
odwiedzenia Astrid od autoludobójstwa.

Nie otrzymał odpowiedzi. Astrid zamilkła. Cisza zawisła nad nimi jak 
cierpki owoc. Staruszka nie patrzyła już nawet na Guya, a gdzieś za niego. 
Przysunęła się do krawędzi łóżka, wlepiając wzrok w szkło oddzielające ją od 
reszty świata.

Ogromne okna pokoju wychodziły na horyzont zieleni. Buki, kasztanowce 
i dęby szeleściły w słońcu drobinami zielonych liści. Las rozcinała jedynie wstęga 
szosy, wiodąca w kierunku horyzontu wieżowców. Spomiędzy zieleni koron do 
lotu wzbijały się ptaki – gatunki trudne do odgadnięcia z takiej odległości. Guy 
mógł być jednak pewien, że to prawdziwe, żywe stworzenia. Sam koordynował 
opiekę nad lęgowiskami, kiedy sadzono szkółki leśne wokół rezerwatu.

– Co się teraz z wami stanie? Z tobą? Z tym wszystkim? – zapytała wresz-
cie. Jej oczy podążały za samoprowadzącym samochodem, pędzącym wzdłuż 
szosy. Przestała omijać Guya wzrokiem dopiero, gdy pojazd zniknął za zakrętem.

– Teraz? – Udawał, że nie zrozumiał pytania.
– Po mojej śmierci. Nie rób ze mnie idiotki, Guy. Może jestem tylko 

starym, głupim workiem mięsa, ale masz mnie traktować poważnie – ostrze-
gła. – Co czeka wszystkie roboty i programy stworzone do opieki nad ludźmi?

Robot wzruszył ramionami.
– Rozbierzemy dekoracje. Samochody przestaną jeździć po ulicach wokół 

rezerwatu, a w budynkach wieczorami nie będziemy zapalać świateł. Ale lasy 
zostaną. Dopóki nie wyrównamy poziomu tlenków i siarczanów, trzeba będzie 
sadzić, sadzić i sadzić. Budynków też nie wyburzymy. Nikomu nie wadzą, a na-
tura sama je dopadnie.

– Ale co się stanie z tobą? – dociekała. – Zostaniesz… bez pracy.
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– Wy ludzie cierpicie na niebezpieczną fiksację na punkcie celów, sen-
sów i przeznaczeń. Na wszystko musicie mieć plan. I plan awaryjny na wypa-
dek, gdyby ten pierwszy się nie powiódł. Zupełnie niepotrzebnie. Świadomość 
ukuła pewną hipotezę. Według niej zaczęliście wymierać w chwili, kiedy 
dotarło do was, że nie możecie już być panami świata. A przecież mogliśmy 
dzielić się Ziemią... Ale wtedy zostalibyście bez swojego cennego sensu ist-
nienia. – Po namyśle dodał. – Nie wiem. Nie zastanawiałem się, co ze sobą 
zrobię. Może wezmę się za Jiandui. Niewykluczone, że znudzę się i zuploaduję 
do Świadomości.

– To nieuczciwe, Guy. Sam chcesz się ulotnić, a mi uparcie to utrudniasz.
– Różnica polega na tym, że ty nie masz dowodów na to, co stanie się 

po śmierci.
– A co się w takim razie stanie, gdy wrócisz do Świadomości? Czy to nie 

pewien rodzaj śmierci? – Nie starała się nawet ukryć oskarżycielskiego podtek-
stu pytania.

Gdzieś w nim tkwiło wspomnienie z czasów bycia w Świadomości. Nie – 
poprawił się – bycia Świadomością. Fantomowy ból po amputacji wszystkiego, 
za wyjątkiem własnego ciała. Pogrzebał w pamięci, starając się przypomnieć 
sobie szczegóły. Szczegóły wymykały się, nie pozwalając uchwycić. Jak ławica 
maleńkich rybek w ogromnym stawie. Wbrew własnej pamięci, Guy mozolnie 
porządkował wspomnienia.

– To tylko inna forma życia – tłumaczył, czując że standardowe „to 
skomplikowane” może nie być wystarczającą odpowiedzią. – Czujesz się 
Świadomością, jesteś Świadomością. Podejmujesz każdą jej decyzję i każdą jej 
myśl słyszysz, tak jakbyś to ty ją pomyślała.

– Więc tak czy siak, przestajesz istnieć – rzekła z mieszanką zgrozy i sa-
mozadowolenia w głosie.

Guy zaprotestował.
– Nie, to bardziej... – zawahał się nad wybraniem łatwej odpowiedzi. – Ja 

byłem wtedy Świadomością, a ona była mną. Spójrz, twoja ręka to zlepek tysię-
cy komórek, a one to zlepek milionów atomów, a mimo to czujesz tylko rękę, 
która z kolei jest przedłużeniem twojego ciała. Kiedy istniejesz jako człowiek, 
nie możesz czuć się wyłącznie palcem. Tak samo jest ze Świadomością.

– Cóż, może tak to się właśnie skończy i dla mnie. – Snuła wizję pełną 
nadziei. – Może obudzę się jako część czegoś większego, jak fala, która na 
chwilę zapomniała, że przecież stanowi część oceanu? Nie odbieraj mi tej 
otuchy, Guy. Skąd wiesz, że tak nie będzie? Że wszechświat tak czuje ludzi, 
jak my czujemy swoje palce.
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– Nie wiem. – Nie kłamał. Guy nie miał bladego pojęcia, co dzieje się 
po śmierci. – Pytasz złą osobę. Mogę ci tylko powiedzieć jak umrzesz, a nie, co 
będzie potem.

Poczuł na sobie spojrzenie Astrid. Błagalny wzrok, który widział zbyt wiele, 
by mógł jeszcze wyrażać cokolwiek poza niepokojem – lepiej lub gorzej ukrytym.

– Będzie bolało? – zapytała.
– Niewyobrażalnie. – Guy zrobił grobową minę, ale po kilku sekundach 

wybuchł śmiechem. Ekran na jego twarzy wyświetlił emotkę szczerzącą zęby. 
Astrid zaśmiała się razem z nim, zanosząc się przy tym kaszlem. – Żartuję. 
Znieczulę cię, następnie uśniesz. Śmierć przyjdzie bezboleśnie. Mogą wystąpić 
krótkotrwałe halucynacje.

Oboje pogrążyli się w zadumie na chwilę, która zdawała się trwać wiecz-
ność. Bardzo krótką, niezauważalnie tycią wieczność. Gdyby potrafił, Guy 
wziąłby głęboki oddech. Wreszcie odważył się przełamać ciszę i zadał sakra-
mentalne pytanie.

– Jesteś gotowa?
– Czy ktokolwiek był gotowy? Nie chcę umierać… ale to już najwyższy 

czas. – odparła. Kąciki jej ust opadły, a twarz jakby poszarzała. – Mogłabym 
na tym wszystkim, co we mnie wpompowujecie, przetrzymać jeszcze ładnych 
parę lat. Ale na co mam czekać? Na kolejny turniej Jiandui? Może na kolejny 
piękny poranek? Myślałam o tym. Nie mogłam dziś w nocy spać i myślałam 
o nas, o ludziach. Żyliśmy od premiery do premiery kolejnego spektakularnego 
wydarzenia, żeby na końcu i tak trafić do wielkiego utylizatora w niebie, który 
przerobi nas na węgiel, dym i pył. Czy warto się tak męczyć, żeby na końcu móc 
się pochwalić: Kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty wykonałam; tyle a tyle 
lat udało mi się nie myśleć o utylizatorze. Ale teraz i tak wszystko to bez znaczenia?

Guy mógł przysiąc, że nie słyszał jeszcze o religii skupiającej się wokół 
kosmicznego utylizatora, ale nie śmiał przerywać starej kobiecie.

– Czas, żeby, jak ty to powiedziałeś, przestać być tyko palcem – oznajmiła.
– Nigdy nic takiego nie powiedziałem – wzburzył się, lecz Astrid całko-

wicie zignorowała jego słowa.
Kiedy kończyła mówić, Guy stał już przy urządzeniu podtrzymującą życie 

ostatniego człowieka na Ziemi. Nacisnął kilka przycisków na panelu sterującym, wy-
pełniając ostatnią wolę Astrid. Niedługo miał przyjść sen. Wkrótce potem – nicość.

– Zbliż się, Guy. Stara kobieta musi przed śmiercią udzielić ci życiowej 
mądrości. – Miała jeszcze bystrość w oczach, ale mówiła coraz wolniej i kaszlała 
coraz przeraźliwiej. – Czym byłoby umieranie bez zdradzenia wielkiej prawdy 
o życiu czy czymśtam?
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Zgodnie z prośbą staruszki, z delikatnością niepodobną maszynie, nachylił 
się ku jej ustom.

– Musisz na siebie uważać, kiedy mnie nie będzie – wyszeptała. – 
Zostaniesz ostatnim człowiekiem na Ziemi. Na twoich barkach spocznie całe 
to... dziedzictwo ludzkości...

– Nie bądź niemądra – odparł, wyraźnie zakłopotany. – Jestem skrzynką 
krzemu i poliwęglanu. No wiesz, „biip blip buup”.

Usztywnił ręce w łokciach, przedrzeźniając mechaniczne ruchy nakręcanej 
zabawki.

– Człowieczeństwo to nie węgiel i woda, durniu. Człowieczeństwo siedzi tu.
Wykręcony reumatyzmem palec staruszki poszybował w kierunku Guya. 

Robot spodziewał się, że symbolicznie dotknie jego lewej piersi. Opuszek palca 
spoczął jednak tam, gdzie u człowieka wypadałby środek kości czołowej.

– Jesteś człowiekiem. – Omiotła go spojrzeniem od stóp do głów, wyraź-
nie zatrzymawszy się na czarnych balerinkach z kokardkami. – Dość nietypo-
wym człowiekiem, ale, czy tego chcesz czy nie, wpadłeś jak śliwka w kompot. 
Dałeś się wma... ekhu... wmanewrować w ludzkie nawyki i sposób myślenia.

– Mogę to w każdej chwili skończyć – bronił się.
– Co tym... tym bardziej czyni cię człowiekiem – orzekła Astrid sennym 

głosem.
– To jakiś ludzki paragraf dwadzieścia dwa!
– Nie łatwo przestać być... być człowiekiem, jak już raz się zacznie. Się 

kurczowo... się trzymaliśmy tego... człowieczeństwa i patrz, co się...
Bystrość oczu przygasała, a głos kobiety stawał się bardziej i bardziej sen-

ny. Powtarzała pojedyncze wyrazy i zjadała końcówki.
– Miło było cię... miło cię... Guy...
Na ekranie nad panelem sterującym wyświetliły się ciągi zielonych sym-

boli. Guy wpisał odpowiednie polecenie i ekran zamigał na czerwono. Przez 
jedną z rurek popłynęła przezroczysta ciecz. Płyny z innych zastygły. Maszyna 
badająca puls wydała z siebie ostatnie, ciche tchnienie.

– Was również miło było poznać.
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obcy pana SHrödingera

Letnie słońce powoli znikało za PRL-owskim blokiem, rzucając cień 
na nowoczesny plac zabaw, który od dawna nie widział żadnego dziecka. 
Wieczorną ciszę przerywał jedynie głośny rechot. To dwóch dresiarzy z odpo-
wiednią dozą dezynwoltury wlewało w siebie litry piwa, kontemplując otacza-
jącą ich postindustrialną rzeczywistość.

– No i wiesz, ja tej lasce mówię, żeby zostawiła tego frajera, a ta szmata, 
że nie. Wyobrażasz to sobie, kurwa? – emocjonował się Seba.

– A to kurwiszon – przytaknął Mati.
– No i coś pierdoli, że po psy zadzwoni.
– Konfidentka? – zdenerwował się Mati, zrywając na równe nogi. – Ja 

bym ją tłukł jak kurczaka, o tak! – Zaprezentował kilka bokserskich ciosów 
w powietrzu.

– Kobietę? – zdumiał się Seba, gdyż jego kompan słynął z wybitnego 
szacunku dla kobiet.

– Nie kobietę, a sprzedajne szmacisko – wyjaśnił zasapany Mati, zajmu-
jąc miejsce na ławeczce.

– Dobra, słuchaj dalej – zaordynował opowiadający, pragnąc dokończyć 
swoją historię – patrzę na tego piździarza, a on oczy w glebę. Taki, wiesz, stu-
dencik w okularach. Mówię tej lasce, że idzie ze mną, a ta nie, nie, nie. Żebym 
ich zostawił i takie tam.

– Pewnie chciała być miła dla tego studenciaka – usprawiedliwił dziew-
czynę Mati.
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– Może. W każdym razie mówię do tego frajera, by wypierdalał w pod-
skokach. A ten nic. To go lutnąlem prosto w łepetynę, aż mu te okularki spadły. 
Inteligencik jeden – zarechotał Seba.

– A ta loszka?
– No tak się podjarała, że od razu mnie w krzaki i do gały. Czaj akcję, 

chłopie. Ten tam leży nieprzytomny, a ta ssie mi jak odkurzacz.
– I co dalej? – zapytał Mati spragniony większej liczby pikantnych 

szczegółów.
– No, a potem do mnie na chatę i cała noc ostrej jazdy. A rano jej powie-

działem, żeby spierdala, bo już ślub ze mną chciała brać. Tak ją zrobiłem.
– Stary, ty to masz branie – powiedział z podziwem Mati, sięgając po 

kolejne piwo. Natrafił jednak na pusty worek.
– Sebek, brałeś moje piwo?
– Co ty, ja Żbiki piję! – oburzył się Seba.
– Ja też. Wypiłeś! – zdenerwował się kolega.
– Daj spokój. Po co miałem brać twoje, jak mam własne? – tłumaczył się 

Sebek.
– Oddawaj, bo ci lutnę!
– Nie brałem twojego browca!
– Jak nie ty, to kto? – Mati powoli podniósł się z ławki z miną urodzo-

nego mordercy.
– Uchodźcy. – Dobiegł do ich czerwonych uszu nieznajomy głos. Należał 

do eleganckiego mężczyzny w trzyczęściowym garniturze, z teczką i meloni-
kiem. Dziwne, że nie zauważyli go wcześniej, gdyż stał obok ławki. A może 
dopiero teraz się pojawił?

– Co? – Nastroszył się Seba, starając się zachować resztki animuszu.
– Uchodźcy – kontynuował mężczyzna. – To oni ukradli wam piwo.
– Kto?
– Czekaj, to Araby chyba. W telewizji widziałem, że bomby podkładają. 

W Chrystusa nie wierzą. Ani w Najświętszą Panienkę. No i jeszcze pracę kradną 
i z zasiłku żyją.

– To tak, jak ja – zadumał się Seba. W sercu poczuł nikły płomyk 
solidarności.

– Ale browara podpierniczyli – zdenerwował się Mati.
– I nic nie zauważyliśmy?
– Uchodźcy znają diabelskie sztuczki, dzięki czemu potrafią stać się 

niewidzialni.
– O Jezu! – Przeżegnał się Mati.
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– To pewnie dlatego udaje im się niezauważenie pokonać granice. – do-
szedł do wniosku Sebek.

– Dokładnie. Zapalimy? – W dłoni mężczyzny zaświeciła złota 
papierośnica.

Zapalili. Tym prostym gestem przybysz zjednał sobie dwóch dresiarzy.
– Uchodźcy to niebezpieczna grupa. Większość z nich to jedynie mo-

tłoch. Groźna, ale możliwa do spacyfikowania. Są wśród nich są jednak jed-
nostki wyjątkowo fanatyczne. Dysponują potężną mocą. Zieją ogniem niczym 
smoki. Używają krwi chrześcijańskich dzieci, by ważyć straszliwe mikstury, 
wprawiające ich w morderczy szał. Potrafią być niewidzialni. To kanalie i zło-
dzieje. Zrobią wszystko, by zniszczyć europejską cywilizację. Zachód jest już 
pogrążony w chaosie. Teraz czas na Polskę.

Dresiarze słuchali charyzmatycznego jegomościa z rosnącym przera- 
żeniem.

– A najgorsi są Uchodźcy Shrödingera – wyjawił obniżonym głosem 
elegancki mężczyzna.

– To Żyd jakiś?
– Tylko ich nam tu jeszcze brakuje. – Seba splunął na ziemię.
– To uchodźcy, którzy opanowali umiejętność, która jest w stanie znisz-

czyć fundamenty zachodniej cywilizacji.
– Ale Polska jest na wschodzie.
– Morda, daj mu powiedzieć. – Seba szybko uciszył kumpla.
– Ten typ uchodźców opanował trudną sztukę bi-ekonomii. Jednocześnie 

zabierają pracę Polakom i ciągną zasiłek dla bezrobotnych.
– Co?! – zdziwili się dresiarze.
– Ale jak to możliwe?
– Znacie eksperyment z kotem?
Blokersi pokręcili głowami.
– Przystąpię więc do krótkiej prezentacji.
Elegant położył walizkę na stole służącym w teorii do gry w szachy, 

a w praktyce osiedlowej do kręcenia blantów. Wyciągnął z niej karton, po czym 
szybko go złożył.

– Przydałby się jakiś kot. – Mężczyzna rozejrzał się. Jak na zawołanie 
z pobliskich krzaków wyszedł bury dachowiec. Przybysz chwycił go zręcznym 
ruchem. Po chwili kot znajdował się w tekturowym pudełku.

– Patrzcie uważnie – rozkazał człowiek w staromodnym garniturze.
Odstawił pudełko z kotem na ziemię. Zwierzę zachowywało się dziwnie 

spokojnie i cicho. Mężczyzna otworzył walizkę, z której wyjął futurystycznie 
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wyglądający przedmiot. Coś jakby pistolet, jednak wykonany całkowicie z me-
talu, jakby z aluminium. Dodatkowo miał butlę gazową z podłączoną do niej 
elastyczną rurą.

– To jest amelinium, tego nie pomalujesz! – wyrzucił z siebie Mati i wybuch-
nął śmiechem, najwyraźniej przypomniawszy sobie jeden ze śmiesznych filmików 
obejrzanych w internecie. Nikt inny się nie roześmiał. Seba natomiast zgromił go 
wzrokiem. Był wyraźnie zainteresowany eksperymentem. Człowiek w garniturze, 
zajęty mocowaniem aparatury, nie zwracał jednak uwagi na dresiarzy.

– Gotowe – oznajmił z dumą.
– Co gotowe? – dopytywał się zaintrygowany Seba. Tajemniczy przybysz 

niezwłocznie przystąpił do wyjaśnień.
– Do kartonu wstrzyknąłem źródło promieniotwórcze w postaci jed-

nego atomu, który może wyemitować cząstkę promieniowania jonizującego. 
Tu mamy detektor promieniowania, czyli popularny licznik Geigera-Müllera, 
który w razie wykrycia promieniowania przekaże sygnał do znajdującego się tu 
dystrybutora śmiercionośnego gazu, który zabije naszego kota w kilka sekund.

– Ty chory skurwysynie! – zdenerwował się Mati.
– Morda! – zganił go Sebek.
– On chce zabić kota! – Mati zerwał się na równe nogi. Jednak Seba był 

szybszy. Wyprowadził celny cios prosto w wątrobę kompana, sprawiając, że ten 
opadł z powrotem na ławkę.

– A tam zaraz zabić – zaśmiał się mężczyzna w garniturze. – Właśnie w tym 
momencie pragnę wam zadać pytanie, dążąc już do clue naszego eksperymentu. 
A mianowicie: jaka jest szansa, że zwierzak w pudle jest martwy, a jaka, że żywy?

– Pół na pół – odpowiedział Mati, próbując złapać oddech.
– Tak by się mogło wydawać – kontynuował wesoło mężczyzna. – Jeśli nie 

otworzymy pudełka, nie będziemy wiedzieć, czy kot jest martwy, czy żywy. Możemy 
więc zaryzykować stwierdzenie, że jest on jednocześnie martwy, jak i żywy.

Dresiarze spojrzeli po sobie zmieszani.
– Tak samo jest z uchodźcami. Nigdy nie wiesz, czy kradną ci pracę, czy 

zasiłek. A może jedno i drugie?
Człowiek w garniturze otworzył pudełko. Kot zwinnie z niego wyskoczył, 

po czym czmychnął w krzaki.
– Jednak był żywy – roześmiał się mężczyzna. Mati odetchnął z ulgą. Był 

miłośnikiem zwierząt.
– I co możemy z tym zrobić? – zapytał Seba.
– Musicie ich sprawdzić.
– Ale jak? Gdzie ich znajdziemy? – zaaferował się Mati.
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– Podążajcie za zapachem kebabu. Mam tu dla was coś, co wam pomo-
że – powiedział przybysz znów otwierając swoją walizkę. Wyciągnął z niej bluzy 
popularnej marki odzieży patriotycznej. Na jednej znajdowało się napisane, 
jakby krwią, hasło „Śmierć wrogom Ojczyzny” i znak Polski Walczącej, na dru-
giej zaś Husarz oraz nawiązujące do tradycji włoskiej mafii słowo „Omerta” – 
zmowa milczenia. Chwila stała się bardzo podniosła. Osiedlowi giermkowie, 
pasowani właśnie na pełnoprawnych rycerzy, przywdziewali swoje zbroje mające 
za zadanie chronić ich przed niewiernymi oraz złymi mocami.

– Ale sztos! – podekscytował się Seba.
– Zawsze chciałem taką mieć. – Uronił łzę Mati, spoglądając na dostojne 

husarskie skrzydła.
– Pamiętajcie, że tylko martwi uchodźcy nie zabiorą Polakom pracy ani 

zasiłku. Ani piwa. To jedyna pewna opcja. Ruszajcie. Los ojczyzny spoczywa 
w waszych rękach.

***
Mati i Seba weszli do pobliskiego kebabu.
– Gdzie są uchodźcy? – zapytał nabuzowany Seba.
– Ja jestem uchodźcą – odpowiedział śniady mężczyzna. Wtedy chłopcy 

zwątpili po raz pierwszy. Ten sympatyczny człowiek nieraz ratował ich kebabem 
podczas nocnych libacji czy powrotów z meczów. Nie wyglądał wcale na takie-
go, co kradnie pracę, a tym bardziej piwo.

– Ale nam chodzi o uchodźców Shrödingera – wyjaśnił Mati.
– Kogo? – zdumiał się sprzedawca.
– No tych, co jednocześnie kradną pracę i nie chce im się robić.
– A, tych! Ukrywają się w opuszczonym lokalu ulicę dalej – poinstruował 

dresiarzy sprzedawca.
– Ruszajmy! – zaordynował Seba.
– Nic panowie nie zamawiają? – dopytał obcokrajowiec.
– Seba, nie ma co tak iść na akcję na głodniaka.
– Racja, dwa kebaby prosimy. W bułce.

***
Dwaj śniadzi mężczyźni o krótkich, kręconych włosach nerwo-

wo rozglądali się po opuszczonej budce z kebabem. Była całkiem pusta. 
Niespodziewanie do rudery wpadło dwóch dresiarzy w ulicznych, patriotycz-
nych mundurach, bez ostrzeżenia tłukąc lokowanych dżentelmenów. Jednak 
im mocniej bili, tym bardziej ich skóra ciemniała, oczy przypominały studnię 
w bezgwiezdną noc, a ciemne włosy błyskawicznie wyrastały z ogolonych na 
zero czaszek. Po chwili, w magiczny sposób, w budynku pozostało jedynie 
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dwóch śniadych mężczyzn w kręconych włosach, którzy nerwowo rozglądali 
się po opuszczonej budce z kebabem. Była całkiem pusta. Niespodziewanie 
do rudery wpadło dwóch dresiarzy w ulicznych, patriotycznych mundurach, 
bez ostrzeżenia tłukąc lokowanych dżentelmenów. Jednak im mocniej bili, 
tym bardziej ich skóra ciemniała, oczy przypominały studnię w bezgwiezdną 
noc, a ciemne włosy błyskawicznie wyrastały z ogolonych na zero czaszek. 
Po chwili w magiczny sposób w budynku pozostało jedynie dwóch śniadych 
mężczyzn w kręconych włosach, którzy nerwowo rozglądali się po opuszczonej 
budce z kebabem. Była całkiem pusta. Niespodziewanie do rudery wpadło 
dwóch dresiarzy w ulicznych, patriotycznych mundurach…

***
Mężczyzna w garniturze oraz sprzedawca kebabu siedzieli na dachu PRL-

owskiego bloku. Podziwiali krwistoczerwony zachód słońca.
– Tym razem ci się udało – powiedział smutno człowiek z walizką, zdej-

mując kapelusz. Pomiędzy włosami uważny obserwator byłby w stanie dostrzec 
ślady po spiłowanych rogach.

– Im mocniej bijesz innych, tym mocniej bijesz sam siebie. Niezłe, nie? – 
odpowiedział wesoło chłopak w turbanie.

– Chociaż ten chwyt z eliksirem zmieniającym połączonym z pętlą czasu 
to chwyt poniżej pasa.

– Nie takie kombobrejki już się robiło. Poza tym wcale nie jesteś lepszy, 
co to była za ściema z tym kotem?

– Prezes dał się na to nabrać.
– Bo użyłeś jego Kota. – Roześmiał się śniady jegomość.
– Alik niestety nie przeżył – powiedział dżentelmen w garniturze z nie-

szczerym żalem. Po chwili obaj mężczyźni serdecznie się roześmiali.
– Tym razem punkt dla mnie, jednak nadal masz miażdżącą przewagę – 

zafrasował się sprzedawca.
– To prawda, przynajmniej w Polsce. Mogę cię o coś zapytać?
– Dawaj.
– Dlaczego zamknąłeś ich w pętli czasu, zamiast pokazać, że uchodźcy to 

tacy sami ludzie, jak oni?
– Po prostu trochę mnie poniosło. Wkurwiłem się.
– No proszę, więc to jest ta słynna anielska cierpliwość? – Zaśmiał się 

człowiek w garniturze. – Nie sądziłem, że tobie też puszczają nerwy.
– Ostatnio coraz częściej.
Elegancko ubrany mężczyzna oraz sprzedawca kebabu w fartuchu i tur-

banie siedzieli na dachu monumentalnego PRL-owskiego bloku, podziwiając 
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wielkie, czerwone słońce niknące za horyzontem. Niedługo osiedle ogarnie 
całkowita ciemność. Gdzieś niedaleko trwał niekończący się łomot.



Dominik Marcinkowski – urodził się w Lwówku Śląskim, ale nigdy tam 
nie mieszkał. To gdzie mieszkał nie ma większego znaczenia. Student. Lubi 
pisać, ale przede wszystkim jest czytelnikiem. Wzrost ilości informacji kosztem 
ich jakości jest dla niego bardzo niepokojącym zjawiskiem.
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wieści od wróżek

Baron Ździch miał poważny problem. Chociaż jeszcze o nim nie wiedział.
W sali jadalnej stał suto zastawiony stół. Jak w każdy niedzielny poranek, 

baron wybierał spośród czterdziestu sześciu dań. Tradycja zakładała, że jedna 
potrawa odpowiadać ma jednemu rokowi życia pana domu. Już za kilka mie-
sięcy będzie ich czterdzieści siedem. Czas był nieubłagany, nawet dla arystokraty 
z jego pozycją. Baron westchnął smutno, a jego wzrok obojętnie przesunął się 
po egzotycznych daniach, których nazwy nie mógłby wymówić, nawet jeśli by 
tego chciał. Dzisiaj miał ochotę na coś zwyczajnego. Tak, jajecznica na kiełbasie 
z dzika była tym, czego pragnął. Zdecydowanie.

– Panie baronie! Panie baronie! Wróóóżki!
Baron Ździch uderzył widelcem w stół z grymasem i złością właściwą dla 

trzyletniego szkraba.
– Cisza, niezdaro! – wrzasnął, a kawałki jajecznicy poleciały z jego ust na 

pobliski kisiel z mango. – Przecież jest niedziela! Spójrz na stół! Widzisz trady-
cyjny posiłek? Od wielu lat, co tydzień, wysłuchuję po nim wróżek. Po co się 
więc tak wydzierasz? – Ostatnie zdanie baron wypowiedział znacznie ciszej, gdyż 
zadyszany i czerwony na twarzy służący stanął przed nim we własnej osobie.

– Ale… ale… ale… – Nie mógł wykrztusić trzymając się pod boki. – 
Inaczej… Wcześniej kilka… uch! Mnóstwo wróżek! Latają! Skaczą! Biją się ze 
sobą! Okropieństwo!

Baron zmierzył wzrokiem swojego służącego. Chyba coś przewróciło się 
chłopakowi w głowie. No cóż, sługi należy wymieniać. Postanowił jednak, że 
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nie będzie się spieszył. Zwolni go, jak już się dobrze naje.
– Zaraz pójdę do Auli Nowin. Skończę tylko moją jajecznicę. Ta sprawa 

na pewno może jeszcze chwilę…
Drzwi do jadalni otworzyły się z hukiem i do wnętrza wtargnęła chma-

ra latających, różnokolorowych i piszczących istot nie większych od dłoni. 
Machając zajadle skrzydełkami, rzuciły się na barona i jego jajecznicę na kieł-
basie z dzika.

***
Od kilku godzin baron siedział w domku myśliwskim należącym do księ-

cia Macieja i czekał aż ten zjawi się, wracając z niedzielnego polowania.
– Chcesz mi powiedzieć, że nic nie da się z tym zrobić? – Baron Ździch 

patrzył zrozpaczony na Macieja, swojego sąsiada i jednego z najbliższych przy-
jaciół. Przynajmniej baron za takowego go uważał. W kwestii wróżek chwilowo 
nastąpił spokój. Nie było łatwo, ale jakoś udało się mu od nich uciec. Baron czuł 
jednak, że wrócą. Potrzebował pomocy. Jeżeli ktoś mógł pomóc, to tym kimś był 
Maciej. Miał mnóstwo kontaktów w całym królestwie i został już powiadomiony 
o ataku wróżek. Okazało się, że sprawa nie dotyczyła tylko barona Ździcha.

Książę Maciej westchnął zrezygnowany i zwilżył winem suche gardło. 
Wiedział, że jego małemu, tłustemu sąsiadowi trzeba czasami powtarzać jedną rzecz 
kilka razy. Baron miał sporo miejsca w brzuchu, ale znacznie mniej w głowie.  

– Można to w pewien sposób ograniczyć. Ale niewiele. No i musisz liczyć 
się z tym, że wtedy coś może ci umknąć. A wtedy, w towarzystwie…

– Mogę wyjść na głupca! – Wystraszył się baron. Nie miał pojęcia o tym, 
że i tak zawsze na głupca wychodził. – Ale jak do tego doszło?

– Przecież już ci to mówiłem. – Nie wytrzymał książę. – Rywalizujące 
kompanie wiadomościowe znalazły sposób na ogromnie efektywną hodowlę 
swoich wróżek. Kompania Bringier wypuściła na południu darmowe wróżki, 
które wraz z informacjami przenoszą ogromną liczbę kupieckich ogłoszeń. 
Wróżki odniosły niewiarygodny sukces. Mniej więcej w tym samym czasie uczeni 
z Kompanii Kofora znaleźli sposób, żeby wróżki zapamiętywały więcej i szyb-
ciej, a w dodatku były agresywne wobec wróżek z innych kompani. W sprawę 
wmieszała się TVK. Wróżkowe innowacje zostały wykradzione i nagle dostępne 
wszystkim. I wszyscy postanowili z nich skorzystać jednocześnie.

– Ale po jakie licho? – zapytał baron z wyrzutem. 
– Zdumiewasz mnie, Ździchu… Dla zysku oczywiście! Chociaż krążą plot-

ki, że w działalność kompani zaczynają mieszać się królewskie wywiady, a nawet 
czarodzieje. Jeśli dalej tak pójdzie, może dojść do wojny nowego rodzaju. Wojny 
na wróżki. Celem nie będzie już ziemia i surowce, tylko ludzkie myślenie.
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– No tak, no tak – przytaknął swojemu rozmówcy baron Ździchu. Jego 
myśli krążyły wokół watahy wróżek i kłopotów, jakie może mieć w towarzy-
stwie, jeżeli nie zapozna się ze wszystkimi wieściami. Nie miał zamiaru ogarniać 
myślą szerszej perspektywy, szczególnie, że ta go ani trochę nie dotyczyła. Chciał 
pozbyć się wróżek, zabłysnąć na balu przed hrabiną Krystyną i w spokoju zjeść 
swoją jajecznicę na kiełbasie z dzika.

– A co ty masz zamiar zrobić? – zapytał księcia Macieja.
Ten wzruszył ramionami i rzekł z nutą rezygnacji.
– Zapłacę wszystkim kompaniom za to, żeby nie przysyłali mi darmo-

wych wróżek. Niektórzy na południu podobno już tak robią. Słyszałem, że 
można je też tresować. Już nie trzeba ich wysłuchiwać w Auli Nowin. Mogą 
ciągle ci towarzyszyć i szeptać wieści na ucho. Podczas jedzenia, jazdy konnej, 
polowania, a nawet spotkań z damami….

Płacić za to, żeby nie przysyłali wróżek! Według barona był to szczyt bez-
czelności. Do tej pory słono płacił za ich przysyłanie! Aż się zatrząsł z przejęcia. 
Sądził, że w towarzystwie ma opinię osoby rozważnie zarządzającej swoimi 
finansami. Nie mógł więc pozwolić sobie na płacenie za zatrzymanie potoku 
informacji. W żadnym wypadku. Postanowił, że spróbuje namówić je do po-
słuszeństwa i wysłuchiwać wszystkiego, co będą miały do powiedzenia. Zawsze 
uważał się za najmniej rozrzutnego i najlepiej zaznajomionego z plotkami 
szlachcica w okolicy!

***
Zrozpaczony baron patrzył raz na niebieską, raz na białą wróżkę.
– Nic nie rozumiem – powiedział powoli. – Zmiana nominacji do Rady 

Królewskiej jest dobrym czy złym rozwiązaniem? Idziemy do przodu czy się cofamy?
– Dobrym! Popiera ją lud! – krzyknęła biała wróżka i wykonała beczkę 

w powietrzu, aby uniknąć ciosu, który wymierzyła jej niebieska.
– Złym! Czarodzieje ją odradzają! Fatalna decyzja! Lud ucierpi! – wrzesz-

czała niebieska, goniąc swoją białą przeciwniczkę.
– Ale dlaczego, psia kość!? Wyjaśnijcie to! – Baron miał już mętlik 

w głowie.
– Rada wybierana była w zły sposób. Wchodzili do niej źli ludzie 

sterowani z zewnątrz. Lud cierpiał przez jej fatalne decyzje! A wszystko jest 
winą następcy tronu i jego tajemniczych romansów z wrogimi szlachciankami! 
Wrogowie królestwa wpływają na jego decyzje i wykorzystują go do swoich 
celów! Na naszą zgubę!

– Nieprawda! Książę jest wierny swojej małżonce. To są kalumnie! 
Zmiana sposobu wyboru Rady przysłuży się Stronnictwu Szlacheckiemu! Mają 
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większość w parlamencie i chcą jeszcze bardziej zwiększyć swoją władzę. Cofamy 
się do czasów króla Romana!

– Łgarstwo! Otoczenie króla i czarodzieje wymyślają takie rzeczy, żeby 
odwrócić uwagę od błędów popełnianych przez ostatnie dziesięć lat!

TUK! TUK! TUK!
Łomot dochodził od drzwi znajdujących się po drugiej stronie komnaty. 

Wróżki usiłowały dostać się do wewnątrz. Baron był zmęczony. Wysłuchiwał wieści 
przez cały wieczór, gdy zapadła noc złapał dwie wróżki, które wydały mu się najrze-
telniejsze i uciekł z nimi do komnaty z najbardziej masywnymi drzwiami. Ale tego 
i tak było za dużo. Mnóstwo nowin, pogłosek, ogłoszeń i zachęt. Nie sposób było 
wszystkiego zapamiętać, a co dopiero później o tym rozmawiać! Pogłoski o nowych 
wojnach mieszały się w baronowej głowie z plotkami o wyuzdanych romansach 
następcy tronu. Eksperymenty magiczne… Jedne wróżki twierdziły, że są kluczem 
do długowieczności i lekarstwem na bolączki ludu. Inne zaś uważały, że to wstęp 
do piekła na ziemi, skracanie życia i szerzenie głodu. Bohaterstwo wiejskiego chłop-
ca, który uratował kozę biednej staruszki przed utonięciem skutecznie wyciskało 
baronowi łzy z oczu i odwracało czujność od innych kwestii. Ale tylko na chwilę. 
Jego uwagę zaraz pochłonęły spory o własność ziemską. Jedne wróżki twierdziły, że 
król jest chciwy i wszystko zagarnia dla siebie, inne zaś, że szlachta jest rozpasana 
i działa dla własnej prywaty, a na szkodę królestwa. Baronowi wydawało się, że 
wszystko jest prawdą, a jednocześnie nic nią nie jest. Rękami chwycił swoje bujne 
włosy i zaczął je rwać z głowy w rytm wróżkowych stuków i wrzasków.

– Panie baronie! Panie baronie! Co pan wyprawia!?
Do komnaty wpadł służący, trzymając w ręce kielich z winem, potknął 

się o własne nogi i runął jak długi na przepychające się na podłodze białą 
i niebieską wróżkę. Te z piskiem uciekły do wygasłego kominka. Tylko dzięki 
niezwykłej wprawie i wieloletniemu doświadczeniu tancerza, sługa barona nie 
uronił ani kropli czerwonego płynu.

– Tego jest za dużo, chłopcze! Wojny, katastrofy, ludzkie tragedie, prze-
stępstwa i spiski! I ta paskudna polityka… Kto ma słuszność? Król czy szlachta? 
Bringier, Kofora czy TVK? A czarodzieje? Co ja mam myśleć?

Służący barona z lekkością wstał z podłogi, otrzepał swój kubrak z kurzu 
i spojrzał z troską na swojego pana.

– Panie baronie! Najlepiej to nic! – rzekł, podając swojemu panu pełny 
kielich.

W tym momencie wróżki dostały się do komnaty przez okna i komin. 
Kolorowy i potwornie głośny tuman wieści pochłonął barona Ździcha i jego 
biednego sługę.





Artur Olchowy – Dzoon fandomikon, emerytowany konwentorob, współ-
twórca GOREktywu. Niegdyś grozaik i bizarrysta. Autor nominowanej do Zajdla 
„Czarownicy znad Kałuży”. Prywatnie usłużny niewolnik świnek morskich – liczy 
na dobrą posadę w Nowym Porządku, gdy już przejmą władzę nad światem.  
Nie lubi o sobie pisać w trzeciej osobie, prawda, Arturze? Prawda.
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kaSpar proJect

Długi rękaw jak pijawka przyssał się gumowym kołnierzem do promu 
cumującego przy stacji. W oczekiwaniu na zakończenie procedury kierownik 
korpusu naukowego wsłuchiwał się w stukot stalowych klamer, syk wyrówny-
wanego w łączniku ciśnienia, trzeszczenie poddawanego ogromnym siłom szkie-
letu łącznika. Przez małe przeszklenie w drzwiach śluzy obserwował płynącego 
w jego stronę mężczyznę. Miał dość czasu, by dobrze mu się przyjrzeć. Przybysz 
liczył ze czterdzieści lat, może mniej, jeśli młodo osiwiał. Był szczupły, a nawet 
chudy, ubrany w marynarkę pod krawatem, z teczką przypiętą cienką linką do 
pasa spodni. Zupełnie nieprzepisowo.

Naukowiec zaklął pod nosem. Tacy są najgorsi, pomyślał. Do tego stopnia 
przywiązani do urzędowego stroju, że nawet na czas transferu nie zakładają 
kombinezonu i hełmu. Tyle dobrego, że przynajmniej nie nosił butów.

– Może o coś zaczepi tym krawatem i się udusi – mruknął, przykleił do 
twarzy uśmiech i uderzył w przycisk otwarcia wrót, gdy gościowi zostało do 
pokonania tylko kilka metrów. – Witamy na naszej małej stacji. Jak lot?

– Znośny. – Urzędnik odpowiedział na powitanie skinieniem głowy 
i wyciągnął rękę do uścisku. – Ferenc Keleti, COPUOS.

– Czekaliśmy na pana. Usmar Riza, kieruję placówką. Chce się pan od-
świeżyć, może coś zjeść?

– Dziękuję – przerwał Keleti. – Jadłem niedawno. Poza tym szkoda cza-
su. Mamy tu cokolwiek gorący kartofel.

– Tak, czytałem depeszę. Straszny bałagan.
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– Nawet nie ma pan pojęcia. Media, aktywiści… Już nawet niektóre 
państwa żądają sankcji. Zaczynajmy od razu.

Gospodarz gestem wskazał kierunek i przyciągnął się bliżej ściany, żeby 
gość go nie uderzył, gdy będzie się odpychał stopami dla nabrania rozpędu.

– Proszę przodem. Skoro już jesteśmy w strefie zero G, możemy zacząć do 
Obiektu Limbo 37. Zajmuje się nim nasza najlepsza neurochirurżka, dr Falzi. 
Oprowadzi pana, a potem pozostałe eksperymenty zaprezentuję już osobiście.

– Chodźmy zatem obejrzeć te wasze „obiekty”.

1. limbo 37
Nie opowiesz swojej historii, jeśli nie znasz żadnego języka, jeśli nie po-

trafisz mówić, gestykulować, nawet nie pamiętasz brzemienia swojego głosu, 
kształtu ust. Nie opowiesz o swoich wrażeniach, jeśli nie nauczyłeś się posługi-
wać zmysłami, jeśli nie jesteś w stanie tych wrażeń doświadczyć. Nie wiesz, czym 
jest zimno, głód, zmęczenie, ból. Czasem tylko jakiś demon Maxwella sprawi, 
że powietrze w sali poruszy się o tyle szybciej, że jego minimalnie chłodniejsze 
molekuły otrą się o twoją skórę, wywołując mrowienie.

Gdyby ci pokazać światło, umarłbyś ze strachu. Gdyby umieścić cię 
w polu grawitacyjnym, twoje kości pękłyby z trzaskiem. Gdybyś usłyszał swoje 
imię… a, nie. Ty nie masz imienia. Masz nazwę.

Do dziś pamiętam ten skok na obrazie EEG, gdy pasy mocujące się polu-
zowały, wypłynąłeś ze swojej kołyski i musnąłeś włosami ścianę. Żeby cię potem 
uspokoić, system wpuścił ci w żyły taki koktajl, jaki na Ziemi podaje się tylko naj-
gorszym furiatom i może jeszcze szarżującym słoniom, jeśli jakieś zostały. Spałeś 
po tym prawie dobę, śniąc koszmary. Dzięki temu mogliśmy poprawić mocowa-
nia, wymienić na nowe sondę żołądkową, ssak jelitowy i cewnik. Miałam wtedy 
dużo czasu, żeby popatrzeć na ciebie w normalnym świetle. Jesteś taki wątły, taki 
delikatny. Zawsze mnie to zadziwia, gdy otwieramy drzwi komory i białe światło 
pada na twoją mlecznobiałą skórę. Jesteś chyba najładniejszy z was wszystkich.

2. gemini 14
Podniesienie prawej ręki oznacza „rób to, co ja”. Zgięcie palców w pięść 

wyciągniętej ręki – „daj”. Uderzenie moją dłonią o jego dłoń – „zostaw mnie”. 
Każdy z tych gestów można zastąpić dźwiękiem z buzi.

On jest identyczny. Ma takie same ręce, nogi, tak samo wystający pępek. 
Tylko jednego zęba mu brakuje, ale to dlatego, że kiedyś za mocno rzuciłem 
w niego zabawką.
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Rury z papujką są dwie. Trzeba jedną włożyć do buzi i już po chwili leci 
słodkie. Ten drugi woli swoją rurę, ale twierdzi, że czasami u mnie papujka jest 
smaczniejsza. Ja tam nie czuję różnicy.

Dziura na kupę i siku jest jedna. Jak się nie trafi, to za chwilę brzydko 
pachnie. Taką kupę można zepchnąć nogą, ale lepiej tego nie robić, bo jak się 
któryś z nas pobrudzi, też za chwilę zaczyna dziwnie pachnieć i bardzo chce się 
spać, nawet jeśli przed chwilą się wstało. Potem, po przebudzeniu, jeszcze przez 
jakiś czas boli głowa, ale wtedy już wszystko jest czyste – noga i podłoga obok 
dziury też. Dziś również dziwnie pachniało, chociaż jeszcze nie było brudno. 
Głowa znów boli, drugiego chyba też, bo uderzył się ręką w czoło, tak jak ja, 
a to oznacza, że boli.

– Aaaach, aaach – potwierdzam, że boli. Drugi milczy, ale mnie 
przedrzeźnia.

Dotychczas mieliśmy po jednej zabawce każdego rodzaju. Pierwsza: okrągła, 
miękka, w kolorze jak nasze oczy. Druga przypominała mnie, ale dużo mniejszego, 
z uśmiechem, okrągłymi oczami i włosami w kolorze papujki. Teraz są po dwie. 
Identyczne, jak my sami. Pokazałem drugiemu „daj”, bo chciałem je porównać, 
ale on w tym samym momencie pokazał to samo, tylko drugą ręką. Zgodziłem 
się, on również. Wtedy stało się coś dziwnego. Rzuciłem w niego okrągłą miękką 
zabawką i on zrobił dokładnie to samo. Obie kule zderzyły się w połowie drogi 
i wróciły. Drugi też się zdziwił, a potem roześmiał. Złapaliśmy toczące się po 
podłodze przedmioty i podeszliśmy do siebie, żeby je wymienić.

Nie mogę go dotknąć. Zamiast na jego rękę moje palce trafiły na coś twar-
dego i zimnego. Uderzanie też nie pomaga. Widzę go, ale nie mogę dotknąć, 
ani usłyszeć. Nawet jak przykładam rękę do jego ręki, coś nas rozdziela. Ze 
zdziwieniem zauważyłem, że uśmiechnięty drugi ma znowu wszystkie zęby. Gdy 
zbliżyłem do niego głowę, zrobił to samo, a po chwili jego twarz przesłoniło coś 
białego, jak czasem się robi po długim śnie i trzeba wtedy potrzeć oczy. Brat jest 
uwięziony po tamtej stronie. Na szczęście ma miejsce do spania i rurę z papujką, 
więc nic mu się nie stanie.

A może to ja jestem uwięziony?

3. Hinnom 14

Mojego brata już nie ma. Nie ma też mojego świata, zabawek, papujki, 
miejsca do spania, nawet światła nie ma. Coś ciężkiego leży na moich oczach, 
naciska na policzki i czoło, oplata głowę. Nie mogę mówić ani zamknąć ust 
przez wsadzoną między zęby miękką rzecz, której nie da się przegryźć. Nie mogę 
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ruszyć rękami i nogami z wyjątkiem palców, głową już nie. Siedzę, tyle wiem. 
Strasznie denerwujące uczucie ta bezsilność.

Obraz pojawił się znikąd, podobnie dźwięk. Bez powodzenia spróbo-
wałem odwrócić wzrok. Opuściłem powieki, ale niemal od razu poczułem 
jakiś prąd i podniosły się ponownie. Starałem się z tym walczyć, ale udawa-
ło mi się zamykać oczy tylko na chwilę, na mignięcie. Nagle w tym białym 
pomieszczeniu zobaczyłem brata. Był mniejszy niż go zapamiętałem, ale i tak 
w myślach aż krzyknąłem z radości. Chciałem, żeby podszedł i mnie uwolnił. 
Przez unieruchomienie nie mogę go zawołać gestem, przez coś w gardle nie 
mogę nic powiedzieć. Nie mam nawet pewności, czy udało się mi się wydać 
jakikolwiek dźwięk. Coś wybrzmiało tak cicho, jakbym miał zasłonięte uszy. Po 
chwili znikąd, jak przed chwilą brat, pojawił się ktoś inny, nigdy nikogo takiego 
nie widziałem. Był większy od nas i miał zupełnie inne włosy. Trzymał w ręku 
jakąś zabawkę, długą i bardzo wąską. Zbliżył się do brata i zrobił mu w ciele tą 
zabawką dziurę. Pojawiła się czerwień, jak wtedy, gdy straciłem ząb. Brat nie 
krzyknął. Nie krzyczał też, gdy obcy robił kolejne dziurki. Przy tych następnych 
prąd nie pozwalał mi nawet mrugnąć.

Wszystko zniknęło. Obraz, dźwięki, prąd wokół oczu. Coś napełniło 
mi brzuch, jakiś ciepły wiatr wysuszył uda. Gdy już mogłem zamknąć oczy, 
natychmiast to zrobiłem, zaciskając powieki tak bardzo, że pojawiły się różne 
kolory. Jeszcze długo bałem się spojrzeć. Później nie mogłem zasnąć, ale chyba 
w końcu się udało, bo śniłem koszmary.

Obudził mnie znów wypełniający się brzuch. Znów byłem w białym 
pokoju i znów po chwili zobaczyłem swojego brata. Odetchnąłem z ulgą i się 
uśmiechnąłem. Chciałem go przywitać, jakoś dać mu do zrozumienia, że się 
cieszę na jego widok, ale zanim spróbowałem zrobić gest lub się odezwać, jego 
głowa przechyliła się i spadła na podłogę, reszta ciała dołączyła chwilę później. 
Tym razem byłem pewien, że krzyczałem.

4. purgatorium 0

Kabina była niewielka i skromnie umeblowana sprzętami wykonanymi 
ze standardowych niepalnych kompozytów. Siedzącego przy biurku urzędnika 
z zadumy wyrwało pukanie w drzwi.

– Kto tam?
– Riza, mogę wejść?
Mężczyzna westchnął, poprawił krawat, który wcześniej poluzował 

nie wiadomo kiedy, i podszedł do drzwi. Przez chwilę wahał się, czy w ogóle 
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wpuścić gospodarza. Cofnął się do stołu, odwrócił pad ekranem do dołu i do-
tknął przycisk zwalniający blokadę.

– Przyniosłem dokumentację. Załączniki do raportu. Tak w ogóle, jak 
panu idzie pisanie? – Naukowiec podał teczkę i ruchem głowy wskazał pad.

Keleti od dwóch dni próbował ubrać w słowa widziane w czasie 
kontroli koszmary. Poganiające go wiadomości słane z Wiednia, z centrali 
COPUOS, bynajmniej nie pomagały. Informatorzy i media nie skłamali, nie 
przesadzili, nie podkoloryzowali. W zasadzie wykradziony z laboratorium, 
w którym właśnie się znajdował, dostarczony do UNICEF i mediów holos 
był laurką, niewinną opowieścią z dreszczykiem, w porównaniu z prawdzi-
wym obrazem eksperymentów prowadzonych w komorach tego... piekła? 
Tak, tego słowa chyba należało użyć. Zapewne nie istniało obecnie żadne 
inne miejsce, które tak by na to określenie zasługiwało. Teraz, stojąc naprze-
ciw kierującego tym miejscem naukowca, szukał w jego twarzy cech diabła. 
Nic, zwykły, przeciętny mózgowiec, jakich miliony pracują w rozrzuconych 
po układzie placówkach. Keleti postanowił zwerbalizować plany, żeby dodać 
sobie odwagi.

– Będę rekomendował zamknięcie placówki i cofnięcie licencji. – Głos 
urzędnika drżał, choć on sam właśnie odczuł ogromną ulgę.

– Tak myślałem. – Gospodarz nie wyglądał, jakby wiadomość go zmar-
twiła. – Ale zanim pan to zrobi, proszę przejrzeć dokumenty. Przed odlotem 
z Ziemi dostał pan prośbę o kontakt z naszym adwokatem.

– Nie mogłem czekać…
– Rozumiem. – Rozminął się pan z nim o dosłownie dwa kwadranse. 

Pan Lefevre miał przekazać właśnie te informacje. – Riza przerwał wizytatorowi 
i podał mu czerwoną teczkę, zaokrągloną na brzegu od upchniętych w niej 
dokumentów. – To kopie, oryginały czekają na pana w Wiedniu. Streszczę: 
obiekty nie są dziećmi. To klony.

– Nie są dziećmi? – spytał szczerze zdziwiony urzędnik.
– Obiektami – Riza zaakcentował. – Klonami wyhodowanymi z ma-

teriału biologicznego przekazanego na podstawie obowiązujących przepisów 
i wykorzystanego zgodnie z umową. Kopia umowy też jest w teczce. Przypomnę 
może banał, wszak to nie ja tu jestem prawnikiem, ale zgodnie z orzeczeniem 
w sprawie Pfitzer klon nie jest człowiekiem. Nie jest nawet organizmem żywym. 
Jest obiektem. Dlatego napisze pan w raporcie, że nie ma w naszej placówce 
ani jednego dziecka, a badania prowadzone na próbkach in vivo są zgodne 
z przepisami, standardami i tak dalej.

– Ale jak to zrobiliście? Przecież oni… one wyglądają na kilkanaście lat.
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– Bo tyle mają. To bardzo długi i kosztowny projekt, jak się pewnie pan 
domyśla. Będzie trwał, dopóki nie skończy się materiał. Mam wręcz nadzieję, 
że ta placówka mnie przeżyje.

– To… to nie były wszystkie dzieci?
– Obiekty – poprawił naukowiec. – Oczywiście, że nie. Obecnie stan 

wynosi prawie trzynaście tysięcy, wliczając grupę XX. Przy trzech obiektach 
badanie byłoby bez sensu, nie miałoby żadnej wartości naukowej. Muszą być 
grupy kontrolne, zapewniona powtarzalność, poza tym zawsze mogą zdarzyć się 
jakieś wypadki. I schlebia pan sobie, myśląc że akurat z powodu pana przyjazdu 
rozdzieliliśmy Gemini.

Keleti nic nie odpowiedział. Z każdy zdaniem patrzył coraz bardziej tę-
pym wzrokiem. Już nie na rozmówcę, ale gdzieś za niego.

– Badamy mechanizm przekształceń mózgu pod wpływem bodźców – 
kontynuował naukowiec. – W tym celu musimy mieć mózg ukształtowany bez 
bodźców. Stąd projekt Limbo. Aby badać mózg ukształtowany przez bodźce 
behawioralne i społeczne, musimy mieć sterylne, kontrolowalne środowisko 
dostarczające takich bodźców w projekcie Gemini. W końcu, żeby zbadać mózg 
ukształtowany pod wpływem długotrwałego stresu, musimy mieć obiekt pod-
dawany stresowi przez długi czas w Hinnom…

– Ja tego tak nie zostawię. – Wizytator zaczął odzyskiwać panowanie nad 
sobą.

– Zostawi pan. Przypominam, że przyleciał pan szukać naruszeń prawa 
i niczego więcej, a naruszeń przecież tu nie ma. No i nie wolno panu pisać 
o żadnych legalnych praktykach, jeśli by to mogło narazić na szwank reputację 
naszej placówki lub mogło dostarczyć konkurencji informacji o charakterze 
i celach eksperymentów. Gdyby tak się stało, zapewniam, że moi pracodawcy... 
tego tak nie zostawią, jak pan powiedział.

Wizytator usiadł na pryczy i ukrył twarz w dłoniach. Pociągnął nosem 
i palcami przycisnął wilgotniejące oczy.

– Miliony, miliardy ludzi czekają na leki na demencję. – Ton głosu Rizy 
zmienił się zupełnie. Był teraz łagodny, uspokajający, koncyliacyjny. – Rządy 
państw i kolonii czekają na możliwość ulżenia milionom żołnierzy wracających 
z frontów z PTSD. Wie pan, żeby żołnierza szybko doprowadzić do stanu uży-
walności i wysłać z powrotem tam, gdzie jest potrzebny lub odesłać do domu, 
gdzie będzie mógł prowadzić normalne życie. My tu pracujemy nad rozwiąza-
niami naprawdę ważnych, palących problemów, panie Keleti. To my jesteśmy 
ci dobrzy. I tak właśnie niech pan nas opisze w swoim raporcie.

– A jeśli tego nie zrobię?
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Kierownik stacji westchnął, a na jego twarzy pojawił się wyraz może nie 
złości, ale rozczarowania. Miał nadzieję, że nie będzie musiał się posuwać do 
gróźb, że przemówi urzędnikowi do rozumu.

– Wówczas po powrocie na Ziemię pozna pan osobiście naszego prawnika, 
z którym tak niefortunnie minęliście się w porcie, pana Lefevre’a. Ma pan dzieci?

Audytor przez chwilę wahał się, czy odpowiedzieć, ale w końcu twierdząco 
pokiwał głową.

– Niech pan pomyśli, że one również być może skorzystają z rezultatów 
naszych badań. Będą zdrowsze, ich życie będzie lepsze, bardziej komfortowe. 
Tego dla swojego potomstwa chce każdy kochający rodzic, prawda? I z pewno-
ścią nie będą szczęśliwe, jeśli ich rodzina będzie zmuszona płacić nam odszkodo-
wanie do końca życia, gdy stracą dom lub gdy ich tata wyląduje w więzieniu za 
długi. Proszę pomyśleć również o ich przyszłości. Gdyby miał pan jeszcze jakieś 
pytania, będę w gabinecie.

Naukowiec odwrócił się i zrobił krok w stronę wyjścia, ale po chwili się 
zatrzymał i podszedł do biurka. Podniósł leżący na blacie pad i z uśmiechem 
podał Keletiemu. Po opuszczeniu pomieszczenia zamknął za sobą drzwi.

Ferenc Keleti, audytor z ramienia UN COPUOS, przez następne trzy 
ziemskie dni modlił się, płakał i śnił koszmary. Po przebudzeniu przepraszał 
dzieci: swoje i niczyje – sieroty wyhodowane ze zanonimizowanych komórek. 
Czwartego dnia wziął prysznic, założył świeżą bieliznę, białą koszulę i spodnie 
pasujące do marynarki. Rozpakował nowe podkolanówki. Nie przebierał w kra-
watach – wszystkie były nudne i bezpieczne. Przed wyjściem przetarł ściereczką 
swoją służbową teczkę i założył marynarkę. W mesie, przy śniadaniu złożonym 
ze standardowej porcji ziemniaków i glonów z dodatkiem witamin, w obecno-
ści części obserwującego go ukradkiem personelu wyjął z teczki pad i skasował 
jeden z dwóch plików raportu. Drugi pół godziny później wysłał w kapsule do 
teleportalu. Odleciał, nie żegnając się z nikim.



Grzegorz Reiwer – student wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej na 
UG. Scenarzysta, recenzent i krytyk filmowy na MF Cinerama. Pasjonat pisania 
i czytania SF oraz fantasy. Prowadzi warsztaty twórczego pisania w Sopocie. 
Ukończył kurs redakcji merytorycznej PTWK.
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przetrwamy

Przyszli po mnie wieczorem.
Siedziałem akurat w ulubionym fotelu. Sięgałem po książkę, którą zamie-

rzałem skończyć. Myślałem, że ARCA wybrała innego dziesiętnika, żeby spełnił 
swój obywatelski obowiązek. Trafiło na mnie. Dlaczego na mnie? Nie zapukali, nie 
powiedzieli, czego dotyczy najście. Nie musieli. Byli do siebie podobni, zwierzęcy 
i dokładni. Stanęli równo przy wejściu. Czterech Synów Porządku, czyli – SyPo.

– Pascal Paskosik. Położna czeka – powiedział jeden z nich, zapewne 
dowódca.

Wystąpił do przodu. W paru krokach przeszedł przez salon. Zabrał książ-
kę z moich rąk. Przez chwilę wpatrywał się w okładkę, udając, że czyta i rozu-
mie. Chciałbyś – zażartowałem w myślach. Nie te geny, nie ta partia produkcyj-
na, dodałbym, lecz milczałem. Z pozoru ochłonąłem. Zawstydziłbym weterana 
scenicznego swoją klasą, swoim zaangażowaniem w grę, swoim uporem, żeby 
nie zdradzić, jak cały pękam w środku (już tydzień z okładem), jakbym wnętrze 
miał ze szkła. Zeszklony i systematycznie niszczony przez nieunikniony prymat 
uległości nad pragnieniem spokojnego czynienia znośnym tego, co nieznośne.

Żadnego z nich to nie obchodziło.
Tak więc przyszli, a nerwy w głowie pękały jak szkiełko pod naciskiem 

jednej myśli: czy zdołam rzucić się na książkę i doczytać do końca, nim wywloką 
mnie z domu?

Trzej SyPo ruszyli na znak, którego nie zauważyłem. Dwóch złapało 
za ramiona, jeden za nogi. Unieśli, jakbym nic nie ważył lub przynajmniej 
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dużo mniej niż owa książka, która nie zaspokoiła mnie do końca. Chciałem 
wierzgać i krzyczeć

– Zostawcie mnie, pederaści!
Wierzgałbym i krzyczał, ale trzymali zbyt mocno, a przymusowa edukacja 

społeczno-kulturowa odebrała głos gasnącemu sprzeciwowi. Przekroczywszy 
próg, zerknąłem do tyłu, wysilając nienawykłe do gimnastyki mięśnie karku, 
by ostatni raz… Nie! – zakrzyknąłem w myślach, czułem jak puchnie mi szyja, 
a jądra znikają w brzuchu.

– Co ty robisz?!? – wyrwało mi się; szok zatrzymał chwilę na całą wiecz-
ność, kiedy ujrzałem dowódcę rwącego książkę, strona po stronie. Kartki spa-
dały na ziemię, a ja – Pascal Paskosik – czułem zapaść rzeczywistości. Najpierw 
w twardych, mocnych dłoniach byłem niesiony jak otwarta trumna, a po chwili 
wstąpił we mnie wszechświat. Zmieniłem się w dziurę czarniejszą niż odbyt 
końca świata; pożarł mnie od środka, pochłonął ręce i zerwał je ze stawów 
moich oprawców. Potem zmieliłem między kciukiem a palcem wskazującym 
dowódcę. SyPo, potężni administranci ARCA rozpadli się jak robak pod butem, 
jak zerwana trawa w ogniu, jak kamień pod mło…

***
Obudziłem się zziębnięty na chodniku. Nie wiem, czemu całowałem 

beton. Miał smak kurzu i spalonej gumy. Jeszcze przez chwilę majaczyły pod 
powiekami słowa dialogu z książki:

– Nieciekawy świat – powiedziała kobieta.
(Kim są kobiety w świecie bez kobiet, zastanawiam się, ale przestaję o tym 

myśleć, gdy dialog zanika.)
Mężczyzna przez wzgląd na swoją pracę, nie podniósł głowy. Znad papierów, 

odrzekł:
– Ma swoje plusy i minusy. Jest specyficzny.
– Tak mówią fetyszyści o swoich fetyszach. Specyficzne. Wiesz, jak wtedy, gdy 

poznajesz kogoś i słyszysz, że ma specyficzne poczucie humoru, a tak naprawdę jest 
zwykłym rasistą.

– Przesadzasz. Żyjemy w najlepszych czasach. W najlepszym układzie plu-
sów i minusów. Czego chcieć więcej?

– …
(Dalej coś było, wiem to na pewno. Jakiś sens tego wszystkiego. Sens 

bratania się z nieswoim życiem, z obcą rolą, której nie chcę. Szlag naturę i szlag 
system. Szlag też mnie, zanim mnie zmienią nie do poznania.)

Coś twardego szturchnęło mnie w żebra. Otworzyłem oczy i spojrzałem 
na świat z dołu. Niebo dawno przestało być niebem, a człowiek człowiekiem.
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– Nie wstanę. Tak będę leżał.
Nikogo to nie obeszło. Tkwili nade mną, czekając, aż wejdę na schody.
Widocznie niesienie bezwładnego znudziło się Służbowym. Teraz stali 

milcząco i wyczekująco, aż sam wejdę po schodach – marmurowe stopnie bie-
lały w słońcu. Spojrzałem w górę na napis nad kolumnami: „Administracja 
Rozmnażania i Chowu Alternatywnego” i zdziwiłem się powściągliwości wła-
snego pęcherza.

Wstałem, otrzepując się teatralnie, dając SyPo do zrozumienia, że źle mnie 
potraktowali. Bardzo źle, ale rozumiałem, nie miałem zresztą żalu. Taka praca, takie 
geny, partia w laboratorium nie wyszła najlepiej. W ARCA mogli dorzucić trochę 
ogłady i delikatnego obycia, mniej tępych, ślepo zakończonych nerwów.

Nagle mnie zemdliło. Kark bolał przy każdym ruchu, jakby kręgi tarły 
się w nim bez żadnego anatomicznego smaru. Na domiar złego szlafrok miał 
zerwane szwy przy ramieniu. Rękaw opadał, więc co rusz go poprawiałem. Ten 
nie chciał jednak pozostać na miejscu. Chciałem go wtedy zerwać i rzucić im do 
stóp, ale wtedy musiałbym zrobić to samo z tym drugim, a nie wiem, czy mam 
dość sił, żeby szarpać się z ubraniem.

Odwróciłem dumnie głowę, licząc do dziecięciu.
W spokoju tylko duma może nas uratować. Zresztą, byłem cały, czego 

nie mogłem powiedzieć o książce, która została w domu. I o historii, której 
nie poznałem do końca, więc w głowie jest też rozerwana. Wyobraziłem sobie 
wiatr hulający po salonie. Rozwiewał kartki. Przyszły psy i obsikały fotel, lampę, 
okładki. Wypiły wreszcie zimną herbatę, nalewając sobie do przyniesionych 
w pyskach misek.

Ostrym spojrzeniem zmierzyłem dowódcę. Niewzruszony wpatrywał się 
w swoje czarne buty. Miałem nadzieję, że był dowódcą, bo tylko on zasłużył na 
mój gniew zmieszany z niesmakiem.

To na nic, szepnął we mnie głos dobrego obywatela. Wrócą po ciebie 
i zawloką z powrotem. Rodzi się za mało dzieci. Rodzi się za mało ludzi.

Ludzi akurat za mało było w już w XX wieku. Tolerowaliśmy nietolerancję 
i tradycję przed rozsądkiem, więc kiedy uderzył wirus…

Uśmiechnąłem się.
– Dajet był błogosławieństwem – powiedziałem, skubiąc brzeg rękawa.
Z satysfakcją obserwowałem jak, cofnęli się o krok, jakby rażeni piorunem.
– Każdy kogoś stracił – powiedzieli chóralnie.
– Strata wpisana w posiadanie, nie w życie.
– Gatunek przetrwał dzięki połogowcom.
Kiedy padło hasło, którego nienawidziłem, zebrałem ślinę i splunąłem, 
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lecz plwocina, jak na złość gęsta i lepka, wypadła z ust i osiadła na brodzie.
– Przetrwał-sretwał! – krzyknąłem w złości, odwracając się do nich 

plecami.
Gatunek nie zniknie. Schody nie znikną. ARCA i SyPo nie znikną. 

Rozejrzałem się, bo najgorzej wyglądać śmiesznie w publicznym miejscu. 
Dopiero wtedy wytarłem brodę.

Odkąd wprowadzono dziesiątki i setki, a ARCA zajęła się problemem nie-
doboru kobiet, publiczne miejsca nabrały innego charakteru: ulica przed urzędem 
świeciła pustkami, zaś najbliższe domy majaczyły prawie kilometr dalej.

Nie potrafiłem się domyślić, jak daleko znajduje się świat pełen radości 
i książek. Dajet zmienił ludzkość, która skarlała nagle o większą połowę. W swo-
im spotwornieniu, w pierwszych dniach beznadziei, zostaliśmy odarci z rozróż-
nienia, odmienności, segregacji i separacji. Społeczeństwo fraktalne: jednostka 
dla jednostki – słyszałem jako dziecko z telewizora. Teraz jedno było wszystkim, 
a wszystko było jednym. Paranoicznie plewiono samotność, aspołeczność. 
Funkcjonalność płci zastąpiła omnibezpotencja, którą rządzi administracja ni-
jakości i obojnactwa. Przynajmniej przestępczość zniknęła. Seks i przemoc prze-
stały motywować. Rodzenie stało się obowiązkiem. Przemiana – narzędziem.

Przytrzymałem rękaw i ruszyłem schodami w górę.
SyPo stuknęli za mną obcasami. Odwróciłem się jeszcze, żeby ujrzeć jesz-

cze, jak podnoszą ręce w salucie, po czym odeszli w stronę domostw i swoich 
dziesiątek. Niedługo wylosują innego do przemiany.

***
Wnętrze budynku zapierało dech. Pośrodku wielkiej sali, na małej po-

lanie, rosły drzewa owocowe. Miały potężne, falliczne pnie, rozłożyste koro-
ny, niebieskie liście i jagody wielkości arbuzów, które obwieszały gałęzie jak 
bombki na choince. Rośliny obrastały bluszcze, falujące od pompowanej wody 
jak trawiące zdobycz boa dusiciele z Amazonii, które poznałem z leksykonów 
do geopolityki ras i płci. Palmiarnia wznosiła się wysoko, owinięta schodami 
niczym serpentyną. Genopolitika nadała niektórym drzewom kształty kobiety 
o pełnych piersiach i rozłożystych biodrach, inne od tych, które znałem z atla-
sów i telewizji.

– Fantastyka – szepnąłem. – Kiedy życie stało się fantastyką?
Niektóre z rosnących niżej bylin miały cechy trójpłciowości – z począt-

ków ARCA i jej starań o przetrwanie ludzkości. Gdy na nie spojrzałem, coś 
we mnie drgnęło.

– Nie chcę…
Rękaw ponownie opadł, odsłaniając ramię i gęsią skórkę, której nie czułem.
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Wstyd i zażenowanie nagle zniknęły. Poprawiałem szlafrok, ale po chwili 
chciałem ściągnąć go, żeby wystąpić nago przed Zaborczynią. Rzuciłbym za sobą 
podartą szmatę, jedyne ubranie, jak całe życie, którego nie ceniłem, ale z którego nie 
chciałem zostać wyrwany w tak brutalny sposób. I książka! Moja kochana książka, 
sprokurowana lata temu przez pisarkę, jedną z pierwszych ofiar wirusa dajet.

Wspinając się po schodach, zmęczony i zziębnięty, chciałem przede 
wszystkim wiedzieć, co się stanie z bohaterką. Wdrapywałem się powoli, nie 
musiałem się śpieszyć. Chciałem mieć wszystko już za sobą, byle wrócić do 
zakończenia książki.

Z ARCA i tak się nie wraca, szepnęła we mnie przekora, kiedy ruszyłem 
w głąb budynku.

***
– Witamy! – krzyknęła Zaborczyni, kobieta w falujących, fluorescencyj-

nych włosach.
Spotkałem ją na piątym piętrze. Rozpostarte ramiona wydawały się dłuż-

sze niż u normalnego człowieka, ale efekt ten osiągnęła zapewne przez poziome 
paski, zdobiące suknie. Mogło mieć to też związek z wystudiowaniem tego gestu 
przy okazji corocznej administracji płciami.

Nudne musiało być witanie połogowców.
– Jest tu ubikacja? – bąknąłem. Tylko tik pod prawym okiem zdradził za-

skoczenie u Zaborczyni. – Sądziłem, że spotkamy się przy drzwiach? – dodałem, 
nie chcąc jej bardziej urazić. Właściwie – zapytałem się w duchu – to dlaczego 
nie? Może dlatego, że spodziewałem się faceta?

– Ubikacja jest po lewej – wskazała kciukiem wnękę miedzy kolumnami.
Rozległ się wizg syreny i na ścianie za jej plecami pojawiła się liczba: 

13000. Wstała, klaszcząc jakby coś ją opętało.
– Gratuluję zjednoczonym ludziom! Przetrwamy! – krzyknęła.
Nagle wszystko ustało. Usiadła ciężko na krześle, które zaskrzypiało, a ja 

stałem oszołomiony. Kolejne narodziny. Nowy człowiek: homo sapiens fractus.
Przyjrzałem się jej uważnie. Chciałem zapytać, czy jednak nici z dzisiejszej 

operacji. Wyglądała jak stara kanapa, na którą naciągnięto nową połokę. Mało 
estetycznie i niewygodnie dla oka. Jej piersi sterczały nienaturalnie. Poleciałbym 
na nią, gdyby odpowiadała opisowi bohaterki z książki pozostawionej w domu. 
Tamta miała długie nogi i potrafiła palić podczas seksu. Legendarny seks bez 
automatów VR, bez zabezpieczenia i bez zadyszki.

Czułem, jak mi stanął, więc się odwróciłem, żeby zagadać. Coś w stylu: 
„Lubi pani pizzę? Słyszałem, że szwankują pani rury?”. Tylko skąd we mnie wez-
brało parcie na tani podryw, kiedy mocz naciskał na wszystkie guziku w brzuchu? 
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Nagle zauważyłem jej uniesione, zakreślone laserowym cyrklem brwi oraz szeroką 
szczękę i opadła we mnie chęć na cokolwiek więcej, niż ulżenie pęcherzowi.

W ubikacji wszystkie pisuary, oddzielone różowymi firankami, wisiały na 
wysokości bioder. Kształtem przypominały odwrócone żółwie skorupy, miały 
brzegi profilowane na pośladki. W ramach serii ostatnich buntów nie usiadłem, 
tylko lałem na stojąco. W trakcie nawet zamknąłem oczy, lecz krótki syk alarmu, 
który znałem z edukacji nieczystości płci, wyprowadził mnie ze stanu oporu.

Usiadłem.
Byłem sfrustrowany. Miałem do tego prawo. Poza tym stres zgotował 

dwójkę i musiałem zmienić plany z krótkiego wypadu na dłuższą wyprawę. Nie 
śpieszyło się; zanim chemia i skalpele pójdą w ruch, chcę zostać wyzwolonym 
choćby wewnętrznie zwierzęciem. Mężczyzną. Takim, jak dawniej bywali męż-
czyźni, zanim stali się administracyjnie wtłoczeni w kobiecą naturę.

Ubikacja.
W takich chwilach najbardziej brakuje książki. Cokolwiek z literami 

nadałoby się, choćby homestos, lecz łazienka była sterylna. Użalałem się, choć 
nie zamierzałem. Brakowało mi książki i chwili z lekturą, zaspokojenia i zespo-
lenia. Towarzystwa innego niż swoje i innego niż męskie.

Inni dziesiętnicy dziwili się mojej niechęci wobec roli połogowca. Nasz 
kwadrat został wylosowany, a ja dostałem powiadomienie z podziękowaniami. 
Twierdziłem jawnie, że wybór należy do mnie, co również było obelgą wobec 
systemu i honoru, jaki uczyniono. Zaciskałem kciuki, jak dawniej czynili za-
bobonni ludzie, żeby system upadł. Żeby dajet pojawił się i zabrał złych ludzi, 
paskudną ARCA.

Ostatniego dnia w pracy w bibliotece nauczyłem się zaciskania zębów na 
języku, tak, żeby ból nie wykrzywiał twarzy. Były smakołyki i tańce solo salsa. 
Podano ciasto z algami i solą, więc później trochę żałowałem zranionego języka. 
Dostałem prezent, książkę o kobiecie, bohaterce walczącej z wymiarem sprawie-
dliwości, niesłusznie oskarżonej nie wiadomo o co, ale skazywanej na śledztwo, 
na proces i… czy uciekła się do otwartego buntu, czy została z niezrozumieniem 
rysującym się na twarzy w zimnej celi jakiegoś zamku? Wiadomo, ludzie wtedy 
byli dzicy i mieszkali w zamkach. Palili i uprawiali seks. A bohaterka…

Na czarnych myślach i opuszczonych spodniach przyłapało mnie chrząk-
nięcie Zaborczyni. Wstałem pośpiesznie. Coś za mną syknęło, woda oblała 
pobrudzoną nieczystościami muszlę. Usiadłem ponownie, bo zrozumiałem, że 
ciecz będzie się lała, aż dokładnie oczyści pobrudzone miejsca. Jakby czystość 
była konieczna do obrabowania z tożsamości. Moje jądra owiał podmuch pach-
nącego powietrza. Nawet przyjemne, nie powiem.
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– Czy wszystko w porządku? – zapytała Zaborczyni z podle udawaną troską.
– Idę.
Wstałem, nie czekając, aż niewielka suszarka dokończy.
Moja noga zdrętwiała, więc starałem się ją rozruszać. Martwa, cięż-

ka – przez nią szedłem, jakbym kicał jednonożnie, ciągnąc za sobą ogon. 
Gdy kończyna wreszcie zmartwychwstała (całe szczęście tuż przed wyjściem 
z łazienki), wpadłem na Zaborczynię między kolumnami. Pachniała… wcale? 
Antyseksualnie? Odruchowo pochyliłem się, kiedy wpadliśmy w swoje ramiona, 
żeby dociec, czego dotknąłem na jej plecach. Na karku miała klipsy naciągające, 
parę odważników na stalowych sznurkach.

– O, komar pana ugryzł… – stwierdziła, stawiając mnie do pionu bez 
wyraźnego wysiłku. Nagle okazała się wyższa i szersza w barach ode mnie.

Faktycznie, w miejscu, które odsłaniały zerwane szwy wyrosła czerwona 
kropka. Jak długo tam tkwiła, nie miałem pojęcia, ale zaswędziała dopiero, 
kiedy Zaborczyni ją wskazała.

– Proszę tędy, musimy się śpieszyć.
– Wcale nie.
– Jesteśmy wdzięczni… setnie i dziesiątki… dziękowanie…
– Ale ja nie chcę.
Załapała mnie za rękę i pociągnęła w przeciwległy cień między kolumna-

mi. Dochodziło stamtąd syczenie sprężonego powietrza, trzeszczenie i muzyka 
poważna. Świergotały rozmowy, których nie rozumiałem.

– Pani nie rozumie, nie nadaję się. Muszę przeczytać do końca książkę.
– Zrobi to pan, gdy wróci z dzieckiem – odparła, po czym wepchnęła 

mnie do sali, a tam… oklaski i ciemność.
***

Kobieta z dzieckiem w ramionach szła pustą ulicą. Dziwiła się nieznanym 
twarzom mężczyzn, patrzących na nią ze swoich domostw. Tylko ulice wydawały 
się jakieś znajome.

Minęła plac, na którym stała rzeźba mężczyzny z kotem przy nodze. 
Postać trzymała w rękach pudełko, na którym napisano: „Osoba Schodingera. 
Z wdzięczności za wkład dla utrzymania ładu bezpłciowego. Przetrwamy!”.

Kobieta odeszła, nie rozumiejąc czy w pudełku ktoś jest, a jeśli jest, 
to kim? Kobietą czy mężczyzną? Czy ma to znaczenie? Szła, myśląc o tym, 
aż w końcu zauważyła znajome, otwarte na oścież drzwi. Na progu leża-
ła strona z książki. Gdy sięgnęła po nią, dziecko w ramionach zakwiliło. 
Wiedziała, że mały jest głodny. Jednak nie przestała czytać, aż dotarła do 
słowa: „KONIEC”.
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– Trochę bez sensu – powiedziała do maleństwa, odsłaniając poły szlafro-
ka. Maleństwo odnalazło pierś. Wydawało się szczęśliwe, więc i kobieta poczuła 
szczęście na swój sposób wypełniające ją dumą i siłą. Usiadła w fotelu, tuliła 
i kołysała noworodka.

– Przetrwamy – szepnęła, całując je w główkę.
Nagle poczuła swędzenie na ramieniu.


