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Pierwszy kwartał dwa tysiące dwudziestego roku nie przywitał nas dobrze.
W styczniu mieliśmy realną groźbę trzeciej wojny światowej. Zmarło wiele
znanych i cenionych postaci, zarówno w dziedzinie literatury, jak i nauki.
Za oknami trwa walka z wirusem, kryzys, jakiego nasze pokolenie jeszcze nie
przeżyło. W tym całym chaosie codzienności, człowiek może zacząć zadawać
pytanie „co dalej?”.
Wybierając temat tego numeru, myśleliśmy w redakcji właśnie nad
przyszłością człowieka. Cyberpunk i transhumanizm idą ze sobą w parze,
w tym pierwszym bowiem widzimy wizję następnego etapu w rozwoju
człowieka, sprzężonego z technologią, która stała się jego częścią. Widać to
zarówno w nadchodzącej grze CDProject Red, jak i wielu filmach oraz
książkach, lecz komunia ciała z maszyną to nie jedyne dostępne drogi. Ludzie
mogą rozwinąć się biologicznie, genetycznie dostosowując swoje ciała do zmie
niających się warunków lub cyfrowo. Możliwości jest bez liku, a wiele z nich
wciąż zamkniętych jest na kartach książek i w głowach pisarzy lub naukowców.
Natomiast w tym numerze przygotowaliśmy dla Was: wywiad z Rafałem
Kosikiem, artykuł Kamila Muzyki o pewnych małych maszynkach, powrót
Grafomana, aż osiem kosmicznych opowiadań i już piąte części naszych powieści
w odcinkach. Jest co czytać.
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wywiad z Rafałem Kosikiem
Dzisiaj naszym gościem numeru jest Rafał Kosik. Polski pisarz fantastyki nau
kowej oraz literatury młodzieżowej. Jego debiutem literackim było opowiadanie
Pokoje przechodnie opublikowane w “Nowej Fantastyce” we wrześniu 2001.
Publikował opowiadania w “Nowej Fantastyce”, “Science Fiction” oraz w inter
netowych czasopismach “Fahrenheit” i “Esensja”. Jego pierwszą powieścią był
Mars, opublikowany w 2003 roku przez wydawnictwo Ares. Laureat licznych
nagród literackich, w tym między innymi Zajdli. Ponadto studiował architekturę
na Politechnice Warszawskiej, ale przerwał studia, by założyć agencję reklamową
Powergraph (później przekształconą w wydawnictwo), w której jest dyrektorem
kreatywnym i grafikiem. Rysuje również rysunki satyryczne.
Biały Kruk: Dziękujemy, że zgodziłeś się udzielić nam wywiadu. Pytanie
na rozgrzewkę: kiedy zaraziłeś się fantastyką naukową? To było w tym
samym czasie, kiedy odkryłeś powołanie pisarskie, czy może trochę później?
Rafał Kosik: Fantastyką jestem zarażony od zawsze. Odkąd pamiętam,
od pierwszych lektur szkolnych i pozaszkolnych, rozróżniałem dwa rodzaje
literatury: jedną interesującą, drugą przymusową. Dopiero po jakimś czasie
odkryłem, że ta interesująca ma osobną nazwę: fantastyka.
BK: Jaką książkę lub autora z kanonu cenisz, a do których nie chciałbyś
nigdy więcej wracać?
RK: Kilka by się znalazło. Pamiętam na przykład czytanie Władcy Pierścieni
Tolkiena jako wielką przygodę, jednak z pewnością nie sięgnę po trylogię
ponownie. Powody są dwa. Po pierwsze nie chcę sobie zepsuć tego wspomnie
nia, bo takie doświadczenie mam już za sobą – książki się przecież nie zmieniły,
lecz ja już tak. Po drugie szkoda mi czasu, bo mam ogromną liczbę książek
w kolejce czytelniczej.
BK: Zarówno w SF, jak i w książkach młodzieżowych, widać, że lubisz
motywy związane ze środowiskiem, a właściwie jak ludzie się dostosowują,
gdy zajdą w nim drastyczne zmiany. Mówię tu np. o „Różańcu” albo „Felix,
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Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy”. Jakie masz podejście do relacji
człowiek a otoczenie – zarówno to żywe, jak i sztuczne. Czy nie uważasz,
że nasz obecny ekosystem jest częściowo także wynikiem pracy człowieka?
Jaką widzisz przyszłość?
RK: Środowisko nas determinuje. Chcąc zmieniać siebie, musimy zmieniać
środowisko, niekoniecznie naturalne. Z drugiej strony, chcąc zachować w nas
samych pewne wartości, musimy zachować te elementy środowiska, które je
wspierają. Daleki jestem natomiast od dążenia do ochrony środowiska natural
nego, rozumianej jako przywrócenie jego stanu sprzed pojawienia się człowieka,
czy może chociaż sprzed rewolucji przemysłowej. To dopiero byłoby sztuczne,
udawać że nas nie ma.
Każda zmiana środowiskowa dla jednych organizmów jest zabójcza,
dla innych otwiera szanse na niespotykany wcześniej rozwój. Jeżeli chcemy
na poważnie określać sensowne cele, do których mamy dążyć, wpływając
na środowisko, to powinno to być nasze własne dobro.
Żeby było jasne, tego, co robimy obecnie z naszą planetą, nie uważam ani
za mądre, ani za korzystne dla Homo sapiens. Ani zatruwanie atmosfery i wody,
ani rabunkowe wydobycie i marnowanie surowców nieodnawialnych, ani prze
ludnienie, ani ocieplenie klimatu nie robią nam dobrze. Istnieje nawet pro
ponowana nowa epoka geologiczna charakteryzująca się wpływem człowieka
na ekosystem i geologiczny system planety – Antropocen.
BK: Jak patrzysz na ciągle powracający w dyskusji temat SI? Mówi się,
że prześcignie człowieka, może nawet zniewoli go, jak np. ostrzegał
nieodżałowany Stephen Hawking. Jakie masz zdanie w tym temacie? Czy SI
faktycznie stanowi dla nas realne zagrożenie?
RK: Jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że sztuczna inteligencja, jeśli
osiągnie taki etap w swoim rozwoju i stanie się niezależnym bytem, to nawet nas
nie zauważy. Uzna nas za element środowiska, jak my uznajemy drożdże albo
wirusy. W tej koncepcji wojna AI z ludźmi, jeśli nastąpi, będzie przypominała
leczenie przeziębienia. Nie będzie to wynikało nawet z jej gigantycznej prze
wagi w pewnych dziedzinach, tylko z braku płaszczyzny porozumienia.
Niewykluczone zresztą, że taka AI już istnieje, a my nie jesteśmy tego świadomi
z identycznego powodu.
BK: W „Marsie” opisywałeś zarazem nieudane marzenie sterraformowa
nia sąsiedniej planety, po czym przeszedłeś do problemu zrobienia z nowe
go lądu wysypiska i warsztatu, tj. wysyłano tam migrantów i fabryki w celu
rekultywacji Ziemi. Czy Twoja wizja człowieka w kosmosie jakoś zmieniła
się od tamtego czasu?
RK: Na pewno zmieniła się moja wizja człowieka na Marsie. Im więcej dowia
dujemy się o tej planecie, tym bardziej pesymistycznie wygląda jej kolonizacja.
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fot. Mikołaj Starzyński

Ja już nawet nie mówię o uzdatnianiu atmosfery, czy uprawach pod gołym
niebem. Ogromną trudnością będzie już stworzenie niewielkich habitatów, i to
tymczasowych. O stałych, samowystarczalnych trudno marzyć w perspektywie
przewidywanego rozwoju technologicznego.
Natomiast na przeszkodzie budowy stacji kosmicznych orbitujących wokół
Ziemi stoją dziś głównie koszty transportu i bezpieczeństwo.
Osobnym tematem jest pytanie o to, czy misje załogowe mają w ogóle
sens. Odpowiedź wcale nie jest prosta. Z jednej strony trudno sobie wyobrazić
załogowe wersje sond Mariner czy Voyager. Z drugiej strony, jeżeli ludzie sami
gdzieś nie dotrą, choćby i po dziesiątkach robotów-pionierów, to… kto właściwie
zdobył i zbadał inne ciała niebieskie? My, czy może przypadkiem ta AI, której
nie zauważamy?
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Jeżeli zrezygnujemy z ryzykownych wypraw załogowych, to w pewnym
momencie pojawi się kolejne pytanie: po co nam ta cała wiedza, skoro i tak
nigdy tam nie polecimy, żeby ją wykorzystać. No a na razie nie polecimy, bo nie
mamy ani odpowiedniego napędu, ani pomysłu na napęd.
Kolejnym zagrożeniem jest pogarszająca się kondycja lidera wyścigu kosmicz
nego, czyli USA. Mam na myśli kondycję światowego imperium wchodzącego
w fazę schyłkową. Pojawia się nieuniknione gnuśnienie, by nie powiedzieć
gnicie, rozlewające się na całą cywilizację zachodnią. Nie chodzi o niedostatek
środków do osiągnięcia celu, lecz brak samego celu. A przecież kto się nie roz
wija, ten się cofa. W środowiskach akademickich popularność zyskuje krytyka
samej idei lotów w kosmos, bo to odwraca uwagę od przyziemnych problemów.
Według tej koncepcji lepiej energię i pieniądze przeznaczyć na walkę z biedą,
głodem, czy nierównościami. Ja to czytam jako „te pieniądze lepiej przejeść”.
Tu pewnie pojawia się aktualne pytanie, czemu nie zająć się znalezieniem np.
lekarstwa na najnowszego koronawirusa, zamiast rozwijaniem nowoczesnych
technologii w Wielkim Zderzaczu Hadronów, czy obserwacją fal grawitacyjnych,
które są mało przydatne w codziennym życiu. Odpowiedź jest bardzo prosta –
gdybyśmy tak samo krótkoterminowo myśleli kilkadziesiąt lat temu, gdyby nie
wielcy wizjonerzy sprzed setek lat, dziś nie tylko nie potrafilibyśmy tworzyć
leków, ale nawet nie znalibyśmy natury chorób ani mechanizmów pandemii.
Zresztą sama ta pandemia jest najlepszym dowodem na to, że ludzkości
przyda się coś w rodzaju kopii zapasowej. Czy to na orbicie okołoziemskiej, czy
gdzieś dalej. Osobny temat, jak uniknąć konfliktów na odległość.
BK: „Felix, Net i Nika” stały się lekturą szkolną. Przyznam, że to spore
osiągnięcie, zwłaszcza dla żyjącego pisarza i do tego piszącego fantastykę
naukową. Jedna z naszych redaktorek pracowała swego czasu w biblio
tece i mówiła, że uczniowie nie tylko chętnie sięgali po Twoją książkę, ale
również po obowiązkowej lekturze pytali się o kolejne części. Jak się z tym
czujesz? Czy masz w sobie ukrytą misję zaszczepiania w młodych czytelni
kach miłości do książek i, być może, fantastyki naukowej?
RK: Nikt mnie nie pytał o zgodę. Pewnego dnia po prostu dowiedziałem
się, że zostałem klasykiem za życia. :) Rzeczywiście mam misję, którą zresztą
zdefiniowałem sobie na początku – sprawić, żeby młode pokolenie czytało
książki. Fajnie, jeśli będzie czytało fantastykę, ale najważniejsze w tym jest
sam proces czytania, który, w skrócie, czyni z nas mądrzejszych i bardziej
świadomych ludzi. By to osiągnąć, staram się pisać interesujące książki,
takie, które dzieciaki i potem młodzi ludzie będą czytać dla przyjemności,
bez przymusu.
Staram się przemycać w moich książkach wiedzę, zachętę do zastanowienia
się nad sensem tego, co robimy, i do zrozumienia innych ludzi. A dokładniej…
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wychodzi mi to przy okazji. Nie moralizuję, ani nie piętnuję. Przede wszystkim
daję frajdę z czytania… mam nadzieję.
BK: Wspominałeś kiedyś, że typ czytelnika się zmienia, że dzieci muszą
mieć wartką, nieustającą akcję, bo szybko się znudzą. Jak Twoim zdaniem
przemycić w takich utworach coś wartościowego, jeśli autor właśnie
postawi na dynamiczną akcję i zabawianie czytelnika? Czy do napisania
takiego tekstu możliwe jest stworzenie jego konspektu, ułożenie planu?
Czy wszystko wymaga spontanicznej pracy?
RK: Podczas pisania scenariuszy filmowych konieczny jest konspekt i gene
ralnie bardzo staranne pilnowanie struktury. W literaturze nie ma to takiego
znaczenia, a być może nawet szkodzi. Nie tworzę konspektów, choć robię
dużo notatek.
Literaturoznawcy potrafią napisać całe prace naukowe o tym, jak powinna
wyglądać dobra historia literacka, jakie powinna zawierać elementy. Ja celowo
sobie tej wiedzy nie porządkuję i nie analizuję. Myślę, że z pisaniem wciągających
historii jest trochę tak, jak z nauką obcego języka. Nie ma sensu wkuwać zasad,
ludzki mózg to nie komputer. Intuicja jest najważniejsza, a zasady ułożą się
same, przy okazji ćwiczeń.
Dobrze, jeśli ta wciągająca historia dodatkowo nie jest pusta. Każda dobra
książka powinna czynić czytelnika mądrzejszym.
BK: Patrząc na Twoją bibliografię widać, że coraz bardziej skupiasz się
na książkach dla dzieci. Odrzuciłeś już na dobre trudne, czasem nihilistycz
ne tematy, czy może zostawiasz je na później?
RK: Bez młodych czytelników dziś, jutro nie będzie czytelników dorosłych.
Nie zarzuciłem pisania dorosłej SF, czekam, aż w głowie ułożą mi się pomysły.
No i musi się pojawić nastrój. Bo to są raczej ponure wizje, a świat jest
wystarczająco ponury i bez nich. W moim pisaniu dla dzieci i dla młodzieży
staram się wykrzesać z siebie więcej optymizmu. Przy okazji więc, te historie
mogą być zabawne. Nie wiem, może ja sam potrzebuję teraz więcej humoru,
mniej czarnowidztwa?
BK: W jakim fantastycznym świecie, jeśli zostałbyś do tego zmuszony,
mógłbyś żyć?
RK: Na to pytanie trudno odpowiedzieć, a eksperyment Calhouna zwany
„Mysią utopią” pokazuje dlaczego. Im bardziej idealny, pasujących nam świat
sobie tworzymy lub wybieramy, tym nudniejszy się okazuje i działa na nas
bardziej ogłupiająco i demotywująco. Poruszyłem ten temat w opowiadaniu
„Czy ktoś tu widział Boga?”. Bohaterowie uciekają z Nieba do Piekła, bo nie
mogą znieść nudy. Na razie pozostaję w świecie, który najlepiej znam.
BK: Bardzo dziękujemy za wywiad.
RK: Połowa przyjemności po mojej stronie.
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Są tym, co utylizują – Maszyny von Neumanna.
Kamil Muzyka
Człowiek, przemierzając bezwładnie przestrzeń kosmiczną na małej skalistej
kulce orbitującej „gwiazdę jakich wiele”, nierzadko spogląda w niebo, mając
uczucie jakby stał przed Monolitem z filmu 2001: Odyseja Kosmiczna. Jest pełne
gwiazd, wiele z nich ma swoje układy planetarne, a część posiada skaliste
planety przebywające w okołogwiazdowej ekosferze (zwanej strefą Złotowłosej,
od bajki, w której rozpieszczona księżniczka weszła bez pytania do domu trzech
misiów).
A jeżeli chociaż na części tych planet znajduje się życie? Na ilu z nich
powstanie inteligencja? Gdzie oni wszyscy są? – jak zapytał Enrico Fermi.
Oczywiście mówimy o życiu jak najbardziej przypominającym to jakie znamy.
Cywilizacjach technologicznych, nie zaś pierwotniakach, ekstremofilach i lokal
nych odpowiednikach glonów. Chociaż każda forma życia pozaziemskiego
będzie źródłem odpowiedzi i kolejnych pytań, to jednak istnienie „Kosmicznych
Braci” miałoby większy wpływ na naszą cywilizacje, niż pełzające żyjątka.
Z poszukiwaniem życia pozaziemskiego jest jak ze stworzeniem człowiekopodobnej sztucznej inteligencji. Jest to nie tyle element poznania naukowe
go, badania mechanizmów jakie rządzą przyrodą ożywioną i nieożywioną,
co „przełom” na podobieństwo odkrycia nowego kontynentu w epoce żaglowców,
czy wręcz opanowanie rozpalania ognia lub wprowadzenie rolnictwa.
Ani przemysłowi nie jest do szczęścia potrzebna SI, która myśli i czuje jak
człowiek i jako takiego musimy ją traktować, ani też astronautyce czy samej
nauce nie są potrzebni kosmici. Gdyby istnieli, moglibyśmy poznać z czego się
składają, w czym są z nami tożsami, a w czym odmienni. Można by podważyć
kilka obecnych koncepcji socjologicznych, biologicznych czy antropologicznych.
Jeżeli znajdziemy ich szczątki, ruiny i wraki, pewnie zrozumiemy coś o ich kul
turze, zachowaniach, wiedzy. A jeżeli coś znajdziemy, czego nie będziemy w sta
nie przypisać do żadnych użytecznych zachowań, to zgodnie z archeologicznym
dowcipem, założymy że miało znaczenie obrzędowe. Dlatego dopóki ich nie ma,
póki nie nawiązaliśmy kontaktu, nie znaleźliśmy sygnatur technologicznych,
większość naukowców może spać spokojnie. Możliwe, że zwyczajnie się zminia
turyzowali i zamiast teleskopami powinniśmy ich szukać mikroskopami.
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Niektórzy, jak Frank J. Tipler otwarcie głosili, że gdyby w naszej galaktyce
istnieli kosmici, już dawno byśmy widzieli ślady działalności „Sond Von Neu
manna”. Dla wyjadaczy kosmicznej fantastyki nazwa jest równie znana jak
„Sfera Dysona” i tak samo mylna. Tak jak Freeman J. Dyson nigdy nie pisał
o skorupach okalających gwiazdy (to akurat dzieło Olafa Stapledona), a o stre
fach występowania zbiorowisk habitatów około gwiazdowych, tak John von
Neumann w życiu nie pisał o sondach kosmicznych. Maszyną von Neumanna
był jego koncept uniwersalnego składacza lub też uniwersalnego konstruk
tora. Urządzenia posiadającego sensory, manipulatory oraz komputer z pro
gramem, które mogło stworzyć dowolny opisany w instrukcjach przedmiot,
bądź urządzenie, w tym również samo siebie, przekazując kopie programu,
zawierającego owe instrukcje, do nowej maszyny.
Sam filozoficzny koncept samo replikujących lub samo reprodukujących się
maszyn, sięga XIX wieku, czego najlepszym przykładem jest „Darwin Wśród
Maszyn” i „Erewhon”, Samuela Butlera (od jego nazwiska i koncepcji za
wartych w tych książkach mamy Butleriański Dżihad z uniwersum „Diuny”).
Pomimo tego, temat ten w fantastyce naukowej i futurologii wciąż jest jednak
dość rozmyty. W literaturze historię samoreplikujących się maszyn wyśledzić
możemy w dziełach Vogta („M33 w Andromedzie” opisuje za równo wampiryczny
byt terraformujący, Anabis, oraz „bojową fabrykę” tworzącą swoje kopie,
które następnie budują kinetyczne torpedy), Campbella (The Last Evolution),
Berserkerów Saberhagena czy Epilog Poula Andersona (nawiązujący do prac
E. Moore’a dotyczących samoreplikujących się bark morskich). Gdy to zrobimy
zaczniemy sobie zdawać sprawę, że nie są one do końca samopowielające się.
Te widzimy dopiero w „Niezwyciężonym”, Lema, czy w „Drugiej Odmianie”,
Dicka.
Większość przykładów samokopiujących się urządzeń, między innymi kul
towe Berserkery, to tak naprawdę wytwory zautomatyzowanych, inteligent
nych maszyn-fabryk. Trochę na wzór Shadow Droidów, wytwarzanych przez
Dewastatory Światów w komiksie Star Wars: Dark Empire. To Dewastatory ze
swoimi molekularnymi kuźniami są maszynami von Neumanna. A może są
Taylorowskimi Maszynami Świętego Mikołaja?
Tak w fantastyce jak i futurologii kwestia samo replikacji czy reprodukcji
maszyn pokrywa nam się w wielu obszarach i często mylona bywa z koncepcją
zautomatyzowanych, nierzadko inteligentnych, uniwersalnych konstruktorów.
Co też nie jest wcale wielkim błędem, gdyż nie po to takie maszyny byłyby
stworzone, by wyłącznie się namnażać. Ten ostatni scenariusz – powstanie
szarej mazi – przedstawiony w „Bloom”, McCarthy’ego jest najczęściej poka
zywany w utworach fantastyczno-naukowych, jako niemile widziany, podob
nie jak maksymalizator spinaczy z książki Bostroma, „Superinteligencja”.
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 amoreplikacja jest często pokazywana jako klasyczny przykład problemu
S
ucznia czarnoksiężnika, gdzie technologia wymyka się twórcom bądź
użytkownikom spod kontroli.
Natomiast w innym przypadku, molekularne składacze Drexlera, koncepcje
produkcji atomowej Feynmanna czy popularne nanity lub nanoboty są pokazy
wane jako podstawa do stworzenia inteligentnej materii, takiej jak „użytkowa
chmura” (Utility Fog, J. Storrsa Halla). Tego typu „materia robotyczna” o mniej
złożonym zastosowaniu niż teoretyzowana claytronika oparta na catomach
(claytronic atom – modularnych fizycznych jednostkach programowalnych)
może tworzyć podstawę inteligentnej materii, z której budować będziemy
fizyczne, inteligentne otoczenie.
Samoreplikujące maszyny, jak powszechnie są zwane, pojawiają się regu
larnie jako sposób na zapewnienie dobrobytu społecznego (Maszyny Dysona,
zasilane energią słoneczną miałyby służyć za przenośny zestaw rozwoju
przemysłowego na ubogich obszarach na Ziemi), zmianę paradygmatu gospo
darczego (zapowiedź rewolucji Druku 3D) czy „usamodzielnienie się” robotów
i załogowych placówek kosmicznych. Wizja maszyn, które mogą wytworzyć
dowolne obiekty wykorzystując surowce znajdujące się w otoczeniu, bądź też
nawet potrafiące molekularnie przetwarzać atomy (tudzież używać programo
walnych studni kwantowych, zwanych przez McCarthy’ego „Kamieniami
Studziennymi” – Wellstone), pozwala nam sobie wyobrazić je, jako maszyny
obfitości (cornucopia machine), czy też Taylorowskie maszyny Świętego
Mikołaja (Santa Claus machine), które mogłyby teoretycznie stworzyć nawet
kopie samych siebie, jeżeli potrzebna byłaby nowa jednostka produkcyjna
w innym miejscu.
Często autorzy popularnych franczyz SF, takich jak np. Star Trek, muszą
wprowadzać ograniczenia dla takich wizji, na przykład brak możliwości
powielania części do replikatorów w replikatorach. Nierzadko jest to nic
innego niż tylko światotwórcza wymówka twórców, mająca na celu stabilizację
stworzonego świata, a zarazem nieodlatywanie na takie poziomy zmian
społecznych czy osobowych, że odbiorca nie ma możliwości zrozumienia działań,
motywacji czy samej struktury utworu, nie mówiąc o utożsamieniu się z posta
ciami. Zawsze oczywiście można użyć paru fabularnych wytrychów, chociażby
takich jakie wykorzystał Jacek Dukaj w „Perfekcyjnej Niedoskonałości”, żeby nie
musieć zbytnio zagłębiać się w meandry odmiennej rzeczywistości i wymagać
od czytelnika rozumienia kilkudziesięciu elementów opartych na publikacjach
wypisanych na końcu książki.
Jednak samoreplikacja maszyn jest najczęściej przywoływana w kontekście
eksploracji kosmosu – mianowicie orbitalnych fabryk, próbników, tudzież
statków kosmicznych. Jak mówił Willy Ley, statek kosmiczny jest kolejnym logicz
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nym krokiem w postępie astronomii. Pojazdy kosmiczne i sondy służą nam nie
tylko jako metody podróży, ale też jako przedłużenie zdolności poznawczych,
pozwalając na zdalne zbieranie danych, próbek, obrazowanie czy dokonywanie
czynności manipulacyjnych. W niektórych wypadkach pozwalają na powrót
samych urządzeń i zebranych próbek. Ze względu na konstrukcyjne proble
my związane z wysyłaniem załogowych statków badawczych, preferuje się
wysyłanie maszyn sterowanych zdalnie, a w przyszłości wyposażonych w coraz
większe zdolności do autonomicznego działania, tudzież rozwiązywania proble
mów. Z jednej strony można powiedzieć, że wyręczając nas w ciężkich zada
niach, roboty odbierają nam całą radość i etos astronauty-zdobywcy-odkrywcy,
zabierając nam kolejne romantyzowane miejsce pracy, a z drugiej strony Arthur
C Clarke nie raz wspominał, że większość awarii sond i robotów kosmicznych
mógłby naprawić astronauta ze śrubokrętem. Tu dochodzimy do kolejnego
logicznego elementu – a co gdyby maszyny mogły dokonywać samonaprawy?
Gdyby urządzenie było w stanie przeanalizować swoje uszkodzenia, dokonać
własnej naprawy, lub przekierować tam odpowiednie podwładne maszyny
w celu dokonania niezbędnych napraw lub uzupełnień zapasów?
Taka wizja przyświecała projektowi Daedalus. Daedalus miał być stat
kiem międzygwiezdnym o napędzie fuzyjnym (w przeciwieństwie do Oriona,
który używał detonacji ładunków nuklearnych w celu przyśpieszenia),
bezzałogowym i sterowanym przez pokładowy komputer. W skład urządzeń
tego statku wchodziły roboty, zwane Warden (ang. strażnik), które miały
analizować poszycie i poszczególne układy, oraz dokonywać niezbędnych na
praw w trakcie lotu jednostki do Gwiazdy Barnarda. Robotyczny statek służyłby
jako prototyp sondy Bracewella. Sondą Bracewella nazywamy robotyczną
sondę międzygwiezdną wyposażoną w sztuczną inteligencję, której zadaniem
jest monitorowanie innych układów gwiezdnych i ewentualnie nawiązanie kon
taktu z innymi cywilizacjami. Trochę jak misja Pioneerów i Voyagerów, której
bardzo ciekawe konsekwencje pokazuje pierwszy pełnometrażowy film z uni
wersum Star Treka (Star Trek: The Motion Picture), kiedy to V-ger, olbrzymi
statek kosmiczny poszukuje swoich stwórców (jak się potem okazuje, jest to po
jazd dla zaginionej Ziemskiej sondy Voyager 6, chociaż tabliczka z przesłaniem
widziana przez Spocka należy nie do serii Voyagerów, tylko Pioneerów). Robert
Freitas z kolei proponował, by Daedalusa wyposażyć w ładunek zdolny zakładać
na ciałach niebieskich fabryki, które byłyby w stanie wytwarzać niezbędne
urządzenia, w tym repliki całych podsystemów oryginalnego statku, a nawet
ostatecznie pełnej kopii Daedalusa. Wcześniej na podobny pomysł wpadł Arbib,
idąc ścieżką Johna von Neumanna i zauważając zależność, między przekazy
waniem DNA między żywymi, reprodukującymi się organizmami, a koncepcją
przekazywania programu między maszynami z wystarczającymi zdolnościami
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produkcyjnymi. W konsekwencji sondy eksploracyjne mogłyby się naprawiać
lub powielać, eksplorując, a nawet kolonizując większe połacie galaktyki.
Pomysł nabierał promieniowania słonecznego wiatru w żagle, kiedy NASA
opublikowało pracę p,t, „Advanced Automation for Space Missions” (AASM),
za czasów, gdy dyrektorem był Robert A. Frosch. Publikacja do dziś jest cytowa
na w kręgach astronautyki, transhumanizmu, robotyki oraz astrogórnictwa
i przetwórstwa. Stała się nawet inspiracją dla książki „Code of the Lifemaker”,
Jamesa P Hogana, opisującą ewolucje maszyn samoreplikujących w przestrzeni
kosmicznej. Możnaby się nawet pokusić o stwierdzenie, że Rudolf Rucker
na podobnym koncepcie oparł podstawę swojej powieści Software, gdyby
nie fakt, że wcześniej opisał koncepcje ewolucji psychiki/zmian w programie
u maszyn ze zdolnością do samoreplikacji w rozdziale swojej popularno
naukowej książki, dotyczącej matematyki i twierdzeń Goedla „Infinity and
the mind”. Charles Sheffield w „Cold as Ice” oraz „Ganymede Club” pokazuje
maszyny von Neumanna jako niezbędny element przemysłowy budujący
ekosystem gospodarczy wokół gazowych olbrzymów (zarazem pokazując
z jednej strony ich podobieństwo do żywych organizmów o ograniczonych
zdolnościach kognitywnych, z drugiej strony perspektywę hodowli ich „bio
logicznych o
 dpowiedników”).
To astrogórnictwo i potrzeba wydajniejszego przetwarzania materii
popchnęły młodego Erica K Drexlera do zajęcia się nanotechnologią. Niestety,
jak to bywa w programach kosmicznych zależnych od demokracji, administracji
rządowej, biurokracji i budżetu państwa, pomysł pozostał na papierze i czekał
na kolejne pokolenie wahadłowców, które miało przynieść kosmiczne fabryki
i w konsekwencji powrót na księżyc… Piramida Masłowa nie sprzyja przekazy
waniu budżetu na dalekosiężne, badawcze projekty kosmiczne.
Ale nam nie przeszkadza to w poruszeniu pewnych ważnych elementów
związanych z samoreplikującymi maszynami w przestrzeni kosmicznej.
Po pierwsze, o ile możemy wprost powiedzieć, że składamy się z materii gwiaz
dowej, jak to określił Sagan, o tyle nie oznacza to, że każdy surowiec jest dla
nas na wyciągnięcie ręki. Niektóre pierwiastki, takie jak na przykład ksenon
powstają w wyniku nukleosyntezy podczas eksplozji supernowej, a symulowa
nie takiego procesu wymaga urządzenia zwanego Graserem Szkłowskiego
(opisanego w książce „Intelligent Life In the Universe” którą Iosif Szkłowski
napisał z Carlem Saganem). Z tego powodu zbliżone do drukarki 3D z kilkoma
dyszami i zasobnikami zdolnymi do zbudowania części drugiej drukarki 3D,
maszyny samoreplikujące, których zdolności nie podchodzą pod magiczne,
będą posiadały pewne ograniczenia, a wręcz uproszczenia. Drexler używa
nawet takiego sformułowania jak brzęczący replikator (the clunking replicator)
w stosunku do uproszczonych replikatorów w makroskali, zaś Made In Space
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kiedyś prezentowało projekt „steampunkowego” statku asteroidalnego.
Chociażbardziej clockpunkowy, czyli opierający się na mechanizmach zegarko
wych, dźwigniach i rozwiązaniach analogowych, miał wykazać, że w celu
używania nanobotów ze zdolnością powielania się na miejscu, ich wytwo
ry będą musiały być dostosowane do zasobów znajdujących się w danym
ciele niebieskim.
Stąd też pojawia się problematyka potrzeby jeszcze bardziej złożonego
systemu, nie zaś jednej fabryki-robota, żeby móc np. na księżycu lub astero
idach wytwarzać skomplikowane rozwiązania, jak to jest prezentowane
w koncepcie „Self growing, Replicating Lunar Factory”, który był częścią stu
dium NASA (AASM). Paul Davies, Harry Stine oraz Freeman J. Dyson podsuwali
także wizje czegoś, co się nazywa fabryką-zalążkiem (seed factory). Fabryka
ta, działałaby podobnie jak Freitasowa wizja statku z ładunkiem fabrycznym,
zasadzając się na ciele niebieskim i z tego punktu rozwijała niezbędne,
wcześniej zaprogramowane elementy. Jednak rozwiązywało to jedynie problem
skomplikowania wstępnego rozwiązania, nie zaś niedoborów surowcowych
(np. minerałów ziem rzadkich) na asteroidach i konieczności rozszerzenia sys
temu o międzyplanetarny system logistyczny. Z kolei podobną wizję wykorzys
tania takiej technologii widział antropolog Loren Eiseley, który w „The Invisible
Pyramid” nie tylko snuje koncepcje samoreplikujących się statków kosmicznych,
ale też nadania im możliwości przekształcania ekosystemu ciał niebieskich
i zasiedlania ich życiem. Sam nazywał życie, w tym ludzkość i cywilizacje mia
nami Pożeraczy Światów oraz Niosących Zarodniki.
Mówimy tu o replikacji, reprodukcji, nasionach, ale przecież odnosimy
się do Maszyn. Koncepcja samo replikujących maszyn jest jak najbardziej
zbliżona do elementów przyrody ożywionej. Jak wskazywał Freeman J Dyson,
opisywanie przez Johna von Neumanna metody, jaką maszyny ze zdolnością
budowy i replikacji przekazywałyby sobie informacje między pokoleniami,
poprzedziło o kilka lat donośne odkrycie Cricka i Watsona – odnalezienie DNA.
Stąd wnioskować można, że jedynie medium – substancje z których są zbudo
wane, różni organizmy żywe od hipotetycznych maszyn von Neumanna, lub
wręcz zespołów takich maszyn działających jak organizm kolonialny, super
organizm czy też symbiotyczny układ podobny do układu pokarmowego.
Weźmy pod uwagę, że gleba, którą znamy nie jest wynikiem procesów stricte
fizycznych, lecz działania między innymi mikrobów, kolonizujących ląd od około
3.2 miliardów lat. Co prawda poza mikrobami do pedogenezy przyczyniały się
później także grzyby i porosty, jednak można nazwać to pierwszym aktem terra
formowania lądu w historii Ziemi. Ten fakt, tak samo jak użycie takich pro
cesów jak fitoremediacja, bioługowanie czy też przetwarzanie plastiku przez
zmodyfikowane organizmy każą nam patrzeć trochę inaczej na relacje żywych
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organizmów z maszynami. Greg Bear w „Pieśni Krwi” sugerował wykorzys
tanie limfocytów jako podstawy mikrobotów, służących celom medycznym.
Patrzymy na biotechnologię odmiennie niż na informatykę i robotykę, gdyż
rozwijały się one oddzielnie, poza oczywiście wyobraźnią kilku badaczy,
futurologów i autorów fantastyki. Co jednak ważne, syntetyczna biologia,
szczególnie ksenobiologia powoli zaczyna zacierać różnice pomiędzy organiz
mami żywymi, a robotami wykonanymi z komórek i białek. Przykładem mogą
być obecne prace związane z Xenobotami, zbudowanych z wybranych tkanek
embrionów żab gatunku Xenopus laevis. Ze względnu na swą zdolność do samo
leczenia i możliwość zaprogramowania ich do pracy w grupach, przewiduje się
ich użycie przy remediacji zanieczyszczeń radioaktywnych, usuwania mikro
plastiku z mórz i oceanów czy zakrzepów z ludzkich arterii.
Może powielanie cch biologicznych jest niezbędne w niektórych wypadkach,
by nauczyć się samowystarczalności dla robotycznych systemów działających
w zespołach w przestrzeni kosmicznej? Skoro jest prawdą, że uprzedzenia
kulturowe rzutują na dane którymi trenujemy sztuczne inteligencje (powielając
stereotypy lub systemowe ograniczenia grup i jednostek), w takim razie nie
będzie niczym nowym, że odtwarzamy najbardziej znany nam, niezawodny
mechanizm w tworach które będziemy wysyłać w przestrzeń kosmiczną.
Przyrodę ożywioną. W odpowiedzi na zarzut Tiplera, że byłyby one oznaką
takiejże cywilizacji, Carl Sagan mówił, że żadna inteligentna cywilizacja nie
będzie budować ani wysyłać takich maszyn ze względów etycznych i logicznych.
Każdy kto doczytał jego „Błękitną Kropkę” do końca, wie: Nie ważne ile razy
Carl Sagan będzie nam mówił, że racjonalizm nie przemawia za industrializacją
przestrzeni kosmicznej czy wysyłaniem ludzi na Marsa, ludzie i tak to zrobią.,
Jak dasz nam środki, by wędrować w przestrzeni kosmicznej, to będziemy to
robić.Taka jest nasza natura. Powstała z materii organicznej, którą pochłaniamy
i wydalamy by przetrwać. Białek, z których składają się nasze komórki, które są
stale wymieniane, a dla których jesteśmy niczym statek pokoleniowy. Dla maszyn
von Neumanna, ich ciała będą tak samo składać się z takich cegiełek, jakie będą
w stanie zsyntezować z otoczenia i jakie będą faworyzowały ich przetrwanie
w warunkach niesprzyjających życiu. Dandridge Cole, zainspirowany kon
cepcjami Asimova, tj. Spome (Space Home – asteroidalne kolonie) oraz multi
organizmowych form życia (z eseju Beyond the Phylla) stworzył koncepcje
Makrożycia (Macrolife), wędrujące kolonie-organizmy, dla których człowiek był
jedną komórką w całym złożonym organizmie. Macrolifowe kolonie, zespolenie
maszyn i ekosystemu, miały posiadać zdolność mnożenia się, poprzez zasiedlanie
i przetwarzanie kolejnych asteroid i żywienia się surowcami zbieranymi z ciał
niebieskich i pustki międzyplanetarnej. Z kolei Rachel Armstrong proponuje
odwrotne spojrzenie – przyjęcia filozofii statku kosmicznego z otwartym eko
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systemem, zintegrowanym z inteligentnymi systemami będącymi cyborgiczną
wręcz mieszaniną biologii syntetycznej i rozwiązań pokroju „inteligentnego
otoczenia” oraz Internetu Rzeczy na Ziemi. Zdaniem Armstrong, umiejętność
tworzenia takich ekosystemów nie tylko poprawi życie na Ziemi, ale i będzie
służyć za wypracowane podstawy przyszłych misji kosmicznych opartych
o dużą autonomię i samowystarczalność. Koncepcja bardzo bliska Drzewom
Dysona czy Strukturom Podrzuckiego. W tych wypadkach to jednak nie mała
nieskomplikowana jednostka się replikuje, lecz cały układ.
Na koniec wyjaśnić muszę, dlaczego jest używana w tym tekście zamiennie
formuła reprodukcji i replikacji. Wynika ona niestety z problemu nazewni
czego, tj. że różni autorzy różnie określali swoje koncepcje. Czasami maszyny
się replikowały, czasami reprodukowały. O ile w biologii czy prawie autorskim
różnica między reprodukcją i replikacją jest znacząca o tyle na przykład w prawie
własności przemysłowej na przykład, pomimo iż jedne prawodawstwa używają
określenia technologii samoreplikujących (dotyczy to wynalazków biotechno
logicznych) a inne samoreprodukujących, to de facto chodzi o jedno i to samo.
Semantyka nie ma znaczenia w przypadku skargi o naruszenia patentu na chro
nione nasiono modyfikowane genetycznie, w przypadku ponownego zasiewu
z potomstwa rośliny wyrosłej z pierwotnie zakupionego nasiona.
Podsumowując, maszyny ze zdolnością do samo replikacji kuszą swoją wizją
od wielu lat tak fantastów, jak i naukowców. Służą jako podstawa do wska
zania rozwiązań problemów wynikających z uprzemysłowienia przestrzeni
kosmicznej, szykowania sobie gruntu pod osadnictwo (co pokazane było
w „All you Need is Kill” Sakurazaki i jego ekranizacji „Na Skraju Jutra”) czy
eksploracji przestrzeni kosmicznej. Innym razem są podstawą do zadania sobie
pytania „czym jest życie?” i próbami naśladownictwa życia przez sztuczny
twór. Czasami, są nami (jak w serii „The Machine Dynasty”, Madeline Ashby
czy „We Are Legion – We Are Bob”, Dennisa E. Taylora). Czasami są punktem
wyjścia do rozważań na temat ewolucji, biologii syntetycznej i ksenobiologii.
Nierzadko są niesamowitym uproszczeniem na potrzeby fabuły, gdzie składają
się z materiałów, których nijak nie mogły napotkać po drodze ani nie było ich
z czego wytworzyć. Ponieważ jak my, tak i one, są tym co jedzą. Są takie, jak je
zaprogramowano. Są tym, na co pozwoliło otoczenie.
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„Nie biczujmy się”
Przemyślenia Grafomana

Hej, z tej strony Wasz Grafoman, trochę mnie nie było, prawda? Pewnie nie
którzy zastanawiają się, co się stało? Czy przez ponad pół roku w głowie miałem
kompletną pustkę? Zero przemyśleń czy wniosków? Zmieniłem się w pierwot
niaka? Nie, dopadło mnie to, co wszystkich raz na jakiś czas, czyli proza codzien
nego życia. Każde z nas ma swoje problemy, narastające zobowiązania, dom,
rodzinę, przyjaciół, może inne pasje poza pisaniem. W tym nawale różności
czasem trudno się odnaleźć, a jak już, to okazuje się, że czasu na pisanie,
zakładając, że śpicie przepisowe osiem godzin, to pozostaje niewiele. Odejmując
jeszcze dojazdy, obowiązki i tak dalej, to trudno wyrwać choć kawałek.
Wtedy i mnie dopadło, czułem, jakbym dźwigał plecak pełen kamieni,
które mnie przygniatają. Znajome uczucie? Paraliżuje? Kto coś takiego poczuł,
ten wie, że trudno w ogóle myśleć wtedy/wówczas o pisaniu, nawet utrzymując
dyscyplinę. Człowiek czuje wypalenie, i najchętniej otoczyłby się kocykiem i stał
niewidoczny. Właśnie dlatego złapał mnie potężny blok pisarski. Gdy zasiadłem
do pisania, to skrobnąłem może z dwieście słów, dalej nie mogłem. W końcu
na kilka miesięcy zrobiłem sobie przerwę.
I wiecie co? Doszedłem wtedy do kilku wniosków. Po pierwsze, takie bloki
pisarskie mające źródła w życiu codziennym będą się pojawiać, bo nie wiadomo
kiedy życie wyleje na nas wiadro problemów. Jak najbardziej blokada może się
pojawić również ze zmęczenia materiału. Każdy ma prawo do wypalenia się,
chęci odpoczynku. Nawet od pasji. Do takiego naszego wewnętrznego uczucia,
że się nic nie chce. Dlatego nie powinno się czuć poczucia winy. Może spróbować
czegoś nowego. Mi i kilku znajomym taki reset pomagał. Zresztą, jak pamiętacie
z felietonu o frustracji, robienie czegoś innego potrafi pomóc, jeśli w środku nie
jesteśmy wypaleni całkowicie.
Zdaję sobie również sprawę, że problemy mogą niektórych być znacznie
poważniejsze, niż to, co opisałem w akapicie powyżej, a rozwiązanie ich będzie
o wiele trudniejsze, niż można sobie to wyobrazić. Jednak uważam, że i tak
w końcu usłyszycie zew pisarski, po krótszym lub dłuższym czasie.
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W tym felietonie nie chcę pisać o typowym bloku pisarskim, który wynika
z tekstu już napisanego. W wielu kwestiach wystarczy przeczytać jeszcze raz,
przeanalizować i poprawić. Chcę, byście zauważyli inne problemy, które często
są zarówno zewnętrzne jak i siedzące w nas samych. Jestem świadomy, że nie
każdy może pozwolić sobie na luksus stu procentowego uwolnienia się od
problemów, jednak rozwiązanie choć kilku z nich może sprawić, że poczujecie
się trochę lżej na duszy, a być może przeżyte doświadczenia pozwolą napisać
dobrą powieść? Kto wie, nie siedzę w Waszych głowach.
Uważam również, że nie ma co się samobiczować, gdy nie jesteście w stanie
nic napisać przez siłę wyższą. Czas przyjdzie, problemy na które macie wpływ
zawsze można rozwiązać, a gdy poczujecie, że jesteście gotowi, to będziecie
o tym wiedzieli. Co prawda trzeba będzie wtedy odnowić nawyk codzien
nego pisania, lub co weekendowego, gdy godziny pracy nam na to pozwalają,
ale my piszący jesteśmy przyzwyczajeni do szukania czasu do napisania choćby
jednego akapitu.
Podsumowując. Przerwy z powodu zmęczenia, wypalenia lub potrzeby
rozwiązania własnych problemów nie są złe. Czasem mogą pomóc zebrać myśli
i siły, by powrócić do pisania. Czy to nowego opowiadania lub niedokończonej
powieści. Ważne, by iść do przodu.
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– Jeśli jeszcze nie jesteście państwo zdecydowani, to zapewniam,
że po naszym dzisiejszym spotkaniu, rozwieją się wszelkie państwa wątpli
wości! – powiedział dyrektor rozentuzjazmowanym tonem.
Przyklasnął z zapałem, jakby już nie mógł doczekać się oprowadzenia ich
po kompleksie.
Ojciec z matką nie podzielali jego nastawienia, ale uśmiechnęli się
grzecznościowo, by nie robić mu przykrości. Niepotrzebnie z resztą. Mężczyzna
nawet nie patrzył w ich stronę. Ruszył dziarskim krokiem do szybu dużej windy
towarowej. Stanął przy kratownicowych drzwiach i odwrócił się energicznie.
– Zapraszam – powiedział, wciskając okrągły, czerwony przycisk.
Gestem zachęcił ich do wejścia.
Dźwig ruszył ciężko z metalicznym chrzęstem i powoli zaczął piąć się do góry
po szkolnej ścianie.
– To najnowocześniejsza placówka w kraju – oznajmił dyrektor. –
Zapewniamy uczniom szeroką ofertę programową oraz nauczycieli specjal
istów i pasjonatów z całego świata. Pracujemy w oparciu o nowatorskie me
tody i dostosowujemy program do każdego ucznia indywidualnie. Skupiamy
się na problemach jednostki i gwarantujemy absolutny profesjonalizm naszych
pracowników. Mamy niezwykle bogatą ofertę zajęć dodatkowych i gwaran
tujemy świetną komunikację zarówno z dziećmi, jak i z rodziną – mówił.
Z widocznym napięciem wyczekiwał końca jazdy. – Ale co jest dla nas absolutnie
najważniejsze? To bezpieczeństwo. – Swoje słowa podkreślił wyrazistym gestem
dłoni. – Możemy pochwalić się certyfikatem zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom i walki z chorobami, jak również atestem szkoły bez przemocy –
zakończył, wypinając dumnie pierś.
– To ważne – zauważyła ostrożnie matka, a ojciec przytaknął jej skinie
niem głowy.
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– Oczywiście. Nasi rodzice bardzo sobie to chwalą. Zostawiając dziecko u nas,
możecie mieć państwo absolutną pewność, że wróci do domu zdrowe, wyedu
kowane i szczęśliwe! – zapewnił.
– W tej kolejności? – zapytał ojciec, a jego kąciki warg uniosły się nieśmiało.
Mężczyzna odpowiedział mu głośnym śmiechem i poklepał go po ramieniu.
– Niczego się nie musicie obawiać – powiedział, błyskając białymi zębami.
Jak kot z Cheshire, pomyślała matka i skrzywiła się nieco, a że nadal
próbowała się kurtuazyjnie uśmiechać, na jej twarzy wykwitł nagle bardzo nie
poradny grymas.
– Nasi absolwenci dobrze nas wspominają – odparł dyrektor, zupełnie nie
zbity z tropu.
W tym momencie winda zatrzymała się, a kratownica przed nimi zaczęła
rozsuwać się zgrzytliwie.
– Tędy. – Sztywną dłonią wskazał im wyjście.
Nie sposób się było pomylić, bo droga z dźwigu prowadziła prosto do
niewielkiej platformy, wyglądającej jak kosz wysięgnika strażackiego.
Rodzice posłusznie ruszyli naprzód, a chwilę potem dyrektor zamknął za nimi
bramkę zabezpieczającą.
– Zaraz wjedziemy na teren szkoły – powiedział pogodnie. – Proszę się nie
bać, będziemy poruszać się powoli.
Gdy tylko skończył mówić, platforma drgnęła i ruszyli do przodu wąskim
korytarzem. Światła przed nimi zaczęły zapalać się jedno po drugim
i wreszcie mogli dostrzec duże okrągłe drzwi przypominające wejście do
śluzy. Kiedy podjechali bliżej, rozsunęły się z sykiem, a matka aż westchnęła
z wrażenia na widok tego, co ukazało się ich oczom. Ojciec nie wydał z siebie
żadnego dźwięku, ale odruchowo złapał żonę za rękę i uścisnął mocno.
Na stalowej szynie, unoszącej się kilkanaście metrów nad ziemią, wjechali
do głównej i w zasadzie jedynej hali najnowocześniejszej szkoły w kraju.
„Koniec z ciasnymi salami. Dosyć więziennych dzwonków i przeciążonych
plecaków. Nigdy więcej zatłoczonych korytarzy i niechcianych spóźnień” –
przypomniała sobie hasła z ulotki, którą przeglądali wcześniej w domu.
Nie tego się jednak spodziewała.
Olbrzymi hangar pod nimi wypełniony był szeregami gęsto utkanych
stanowisk uczniowskich. Każde zaopatrzone było w bieżnię, potężny komputer
i coś, co przypominało szpitalną aparaturę podtrzymywania życia. To te właśnie
urządzenia musiały wydawać specyficzne synchroniczne popiskiwanie.
Rozlegało się dookoła. Tego, czego słychać z pewnością nie było, to dzieci.
Mogło być ich tam nawet kilkaset. Każde na swoim miejscu, na moc
nej uprzęży podpiętej do metalowych listew ciągnących się nad uczniami.
Ubrani byli w białe kombinezony. Tu i ówdzie wystawały z nich pęki rur
19

Dance Macabre
i kabli. Na pierwszy rzut oka zdawało się, że wszyscy śpią, lecz gdy przyjrzeć
się dokładniej, monitory przed nimi przedstawiały aktywność, której właśnie
musieli doświadczać w wirtualnym świecie.
– Oto jest właśnie postęp cywilizacji – powiedział dyrektor. Z dumą rozejrzał
się dookoła. – Tutaj świat leży u stóp naszych dzieci. Otwarte okno na drodze
do dorosłości – stwierdził sentymentalnie, opierając się o metalową balustradę.
Matka z ulgą zauważyła jednak, że w hali nie było żadnych okien, a wentylację
i ogrzewanie zapewniały przystosowane do tego systemy.
– Ile czasu uczniowie tu spędzają? – zapytał ojciec. Przyglądał się właśnie, jak
kilkoro sennym krokiem rusza po bieżni, a specjalne taśmy przymocowane do
ich rąk zaczynają pracować miarowo, unosząc i opuszczając kończyny.
– Sto procent – zapewnił dyrektor. – Przechodzą tutaj całą edukację
na wybranym poziomie. W poprzednich latach robiliśmy jeszcze przerwy
na święta i wakacje, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się od tego odejść.
Procedura wdrażania uczniów do systemu i odłączania ich z niego zajmuje
za dużo czasu. Wspólnie z radą rodziców podjęliśmy decyzję, że nie będziemy
dzieci niepotrzebnie narażać na takie niedogodności.
– Och – westchnęła matka. Nie była jednak pewną, czy było to westchnięcie
zrozumienia, czy współczucia.
– I to jest bezpieczne? – zapytał ojciec marszcząc brwi.
– Całkowicie – zapewnił dyrektor. – Nawet bardziej niż bezpieczne –
powiedział, jednocześnie wyniośle uniósł palec w górę. – To jest wskazane!
Szczegółowo dokumentują to badania naukowe wykonane specjalnie
na nasze zamówienie! Dzieci są pod nieustającą kontrolą aparatury medycznej.
Zapewniamy im dawkę ruchu i elektrowstrząsów niezbędną do zapobiegania
zanikom mięśni. Mamy też profesjonalne programy utrzymujące motorykę
małą i dużą w odpowiedniej kondycji. – Wskazał znajdujący się nieopodal sektor
uczniów. – Proszę spojrzeć. – Dzieci miały założone na dłonie coś, co przypomi
nało duże ciemne słoiki. – To sensorytory. – Dyrektor wyprostował się, wypinając
pierś do przodu. – Nasz autorski wynalazek. Sami potwierdziliśmy jego
skuteczność! Zarówno wspomaga pracę dłoni, jak i dostarcza uczniom rozmai
tych wrażeń sensorycznych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju. A każdy
rodzic chciałby przecież, żeby jego dziecko miało zapewniony prawidłowy
rozwój, prawda? – spojrzał na nich wyczekująco.
– Oczywiście – przytaknął ojciec odruchowo, jednak nadal rozglądał
się dookoła ze zmarszczonym czołem. – A co z rozwojem społecznym? –
zapytał ostrożnie.
– Tak, to dla nas też bardzo ważny aspekt – przytaknęła matka. – Dziecko
musi mieć przecież…
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– …kontakt z rówieśnikami – skończył za nią dyrektor. – Działanie
w grupie, możliwość nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, nauka
rozwiązywania konfliktów, ćwiczenie asertywności i sposobów radzenia sobie
z porażkami – wymieniał z dobrotliwym uśmiechem. – Wszystko jest na swoim
miejscu. Tutaj – postukał się palcem w głowę – dzieci mają dostęp do bogatej
gamy inteligentnych botów i asystentów oprogramowania, zapewniających im
doświadczenia rozmaitych sytuacji i uczących jednocześnie właściwych zasad
postępowania. A wszystko dzieje się bez naszych nerwów i zbędnego krzyku.
Mamy nawet taki wewnętrzny żart – dodał, szturchając ojca ramieniem. –
Kto ma cierpliwość powtarzać dziecku tysiąc razy, że czegoś mu nie wolno?
Komputer! – Uśmiechnął się szczerze i pokręcił głową, jakby z niedowierzaniem,
że nadal go to bawi. – Nie zakładamy porażek wychowawczych. – Znowu błysnął
swoimi białymi zębami.
– Ale kontakt z innymi ludźmi też mają? – przejęła się matka.
– Jak najbardziej. W końcu mamy ich całkiem sporo na stanie –
powiedział dyrektor, nie spuszczając z żartobliwego tonu. – A już całkiem
poważnie, to wszyscy podłączeni są do jednego systemu. Poprzez niego łączą
z rówieśnikami, nauczycielami oraz innymi użytkownikami sieci, którzy przeszli
autoryzację. Podróżują po świecie, zwiedzają zabytki. Mamy też programy histo
ryczne odwzorowujące minione epoki. Uczniowie spotykają znane osoby i sami
mogą być świadkami najważniejszych wydarzeń – zapewnił z nieskrywaną
fascynacją. – Nikt inny im tego nie da.
– Brzmi… bardzo ciekawie – stwierdziła matka niepewnie.
– Profesjonalnie – dodał ojciec.
Z cichym klekotem platforma zakręciła niespodziewanie i ruszyła wzdłuż
innej szyny do drugiej części hali.
– Jesteśmy całkowicie profesjonalni – zapewnił dyrektor. – Sami zobaczcie. –
Wskazał dłonią szeroką lożę rozciągającą się na przeciwległej ścianie budynku.
Za szybą widać było długie biurka z mnóstwem pulpitów i ekranów.
Siedzący przy nich ludzie z założonymi na głowy słuchawkami z mikro
fonami przypominali matce bardziej operatorów infolinii niż szkolną kadrę.
Wyglądali jednak na skupionych na pracy i sumiennie oddanych
swoim obowiązkom.
Skręcili raz jeszcze, tuż przed lożą i przez chwilę sunęli wzdłuż szyby.
Ojciec z uwagą przyglądał się pracownikom i rozciągającym się przed nimi
pulpitom, lecz matka wiedziała, że równie dobrze mógłby zajrzeć przez ramię
kontrolerom lotów na lotnisku. I tak nie zrozumiałby, co i dlaczego robią.
Spojrzała ponownie na halę i dziesiątki powieszonych w niej dzieci.
Zauważyła jakiś ruch między stanowiskami i dostrzegła mężczyznę w białym
kitlu przechadzającego się między podopiecznymi. Zatrzymał się właśnie
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przy jednym uczniu i wtedy dopiero zdała sobie sprawę z tego, że nie potrafi
nawet określić czy jest to chłopiec, czy dziewczynka. Wszyscy mieli na głowach
specjalne czepki, a z tej odległości nie mogła wyraźnie dojrzeć rysów twarzy.
Zdawali się być zupełnie jednakowi, co wywołało w niej dziwny smutek.
– Wyglądają, jakby ich ktoś sklonował – powiedziała z żalem, zanim zdążyła
się powstrzymać. Nie chciała przecież krytykować dyrektora, a tym bardziej
ośmieszać się w obliczu nowych technologii.
– Oczywiście! – ucieszył się mężczyzna, ku jej zdziwieniu. – Bardzo podob
nie jest w symulacji. Wprowadziliśmy te rozwiązania, aby przeciwdziałać
rasizmowi i dyskryminacji. Dzieci, które niczym się nie różnią, nie mają jak
nauczyć się nietolerancji na tle fizjonomii. Ich awatary prezentują się neutral
nie płciowo. Dzieci dostają ograniczoną możliwość personalizacji ich wyglądu.
Naturalnie zaznajamiane są z ideą męskości i kobiecości, ale nie są przez nas
indoktrynowane toksycznymi i przestarzałymi naleciałościami kulturowymi.
Tym sposobem wchodzą w dorosłość gotowe samemu odkrywać swoją
tożsamość – powiedział z dumą.
– To… sensowne – zauważył ojciec z dużą dozą niepewności.
– Czy będziemy mieli jakiś kontakt z dzieckiem? – zapytała matka, starając się
nie myśleć o przewodach i wężykach podłączonych do uczniów pod jej stopami.
– Oczywiście. Po przejściu autoryzacji w sieci – przypomniał.
– A co z pasjami? – zapytał ojciec. – Co, jeśli dziecko chciałoby nauczyć się,
powiedzmy… jeździć na deskorolce?
– Deskorolka pan mówi? Czy zdajecie sobie sprawę, do ilu wypadków
dochodzi każdego dnia, podczas zabawy tym pociesznym urządzeniem?
Złamania kości nadgarstka, przedramienia, pęknięte miednice i piszczele,
uszkodzenia nerek i wątroby, wstrząsy mózgu, nie wspominając nawet o urazach
kręgosłupa. U nas – ponownie wyciągnął palec przed siebie – nic takiego nie
może mieć miejsca. Dziecko nie jest w stanie zrobić sobie prawdziwej krzywdy.
Kombinezon zapewni mu wszystkie wrażenia dotykowe, żeby proces nauki miał
jakikolwiek sens, ale wyjdzie z tego całkowicie bez szwanku. Po skończonym
treningu będzie mogło zacząć na świeżo kolejny. Oferujemy ponad 150 dyscyplin
sportowych, naukę ponad 3500 języków, około 1500 pomysłów na hobby
i rozwój indywidualnych zainteresowań. A to wszystko w warunkach abso
lutnego bez-pie-czeń-stwa – podkreślił, jakby nic innego nie mogło liczyć się
bardziej. – Żadnych kontuzji, żadnych obaw. A maszyny zadbają o właściwy
rozwój mięśni oraz dietę. – Rozłożył ręce, jakby nic więcej nie trzeba było już
dodawać. – Kto nie chciałby, żeby jego dziecko spełniało się, bez obaw o jego
życie? My możemy to zapewnić.
– Brzmi rozsądnie – przyznał ojciec, spoglądając na żonę.
– Bo to program dla rozsądnych ludzi – powiedział dyrektor z entuzjazmem.
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– A jak sobie dzieci radzą z wejściem i wyjściem z systemu? – zapytała
 atka. – Mówi pan, że w symulacji nie mają płci, ale przecież muszą pamiętać,
m
kim są.
– Muszą – przyznał z niewinną miną – albo nie muszą. Dlatego tyle to
trwa, bo przystosowujemy ich drobne ciałka i mózgi do naszego systemu
edukacji. A później powoli odkręcamy cały proces, gdy kończy się szkoła.
To zawsze taki wzruszający moment, gdy dzieci, którymi się człowiek przez
tyle lat zajmował, i z którymi spędził razem tyle chwil, wylatują żyć dalej
gdzie indziej. Tylko wspomnienia zostają – odparł sentymentalnie. – I poczucie
dobrze wykonanej pracy. Tutaj właśnie – spojrzał na halę pod nimi – produkuje
się przyszłość.
Matka skrzywiła się nieco, uważając, że trochę niefortunnie dobrał słowa,
ale na pewno było w nich wiele racji.
– Nie mają potem problemu na studiach? W relacjach z prawdziwymi
ludźmi? – zapytał ojciec.
– Nasi naukowcy nie odnotowali takich przypadków – stwierdził mężczyzna. –
Ponadto, jeśli już pan poruszył ten temat, zaczynamy poważnie myśleć
nad rozszerzeniem oferty o studia wyższe. – Platforma ponownie skręciła,
23

Dance Macabre
zawracając w stronę, z której przyjechali. – Prowadzimy już wstępne rozmowy
ze światowymi placówkami. Wszystkim nam przecież zależy na najwyższym
poziomie edukacji. Chcemy dać dzieciom najlepszy start, prawda? – Popatrzył
na nich i samemu zachęcająco pokiwał głową w odpowiedzi.
– Oczywiście – przytaknęła matka z poważną miną.
– Żadnych obaw o to, że dziecko wpadnie w szemrane towarzystwo, żadnych
niekontrolowanych popijaw i używek, żadnej rozpusty i małoletnich ciąż.
To się tylko wszystkim wydaje, że ich z pewnością nie dotknie, ale przecież
kogoś w końcu dotyka. A statystyki, drodzy państwo, pokazują liczby cztero –
i pięciocyfrowe. – Pokiwał smutno głową. – Tutaj – rozłożył ręce szeroko –
zapewniam państwa, że nic takiego nie może się zdarzyć.
Matka westchnęła cicho i raz jeszcze spojrzała na dzieci pod sobą.
Kolejny biały kitel przykuł jej uwagę. Wysoka kobieta stała właśnie przy jednym
ze stanowisk. Przyglądała się przez chwilę pulpitowi obok dziecka, po czym
na chwilę odwróciła się w jego stronę. Coś musiało ją zaniepokoić, bo obeszła
biurko i podeszła ostrożnie do drobnego ciałka. Matka nie mogła go z tej
odległości zobaczyć, ale gest kobiety był bardzo wyraźny. Sięgnęła dłonią do jego
twarzy i przejechała nią delikatnie w dół.
Zamykała mu oczy.
Nagły dźwięk otwieranych drzwi oderwał ją od tej sceny, a oni ponownie
wjechali do oświetlonego korytarza.
– Jaka jest w takim razie państwa decyzja? – zapytał dyrektor, pozwalając
sobie położyć im dłonie na ramionach.
– Chyba potrzebujemy się jeszcze zastanowić, ale myślę, że się zdecydu
jemy – powiedział ojciec z wahaniem.
– Byłbym wdzięczny za możliwie szybką odpowiedź – poprosił
mężczyzna, poważniejąc. – Nasza oferta promocyjna trwa tylko do jutra,
a mamy ogromne zainteresowanie. Nie możemy niestety przyjąć każdego. –
Wzruszył przepraszająco ramionami.
– Oczywiście – przytaknął ojciec. – Postaramy się jeszcze dziś poinformować
o naszej decyzji. – Ale raczej się zdecydujemy, co? – zapytał, spoglądając na żonę.
– Wygląda… obiecująco.
Zatrzymali się przy windzie, gdzie ponownie przywitało ich głośne
skrzypienie kratownicy. Po chwili ruszyli z powrotem na dół.
– Naturalnie proszę się nie obwiniać, gdyby jednak zdecydowali się państwo
na tradycyjną placówkę – powiedział dyrektor. – Ja to zrozumiem. Strach przed
nieznanym mamy zakodowany głęboko w genach. Niektórzy ludzie z dużym
trudem opuszczają tak zwaną „strefę komfortu” i nie ma w tym nic złego –
zauważył rzeczowo. – No i jak to mówią: „nie każde dziecko musi być Einsteinem”,
prawda? – Poklepał ojca po ramieniu.
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– Prawda – zgodziła się matka bez entuzjazmu.
– Jesteśmy w takim razie w kontakcie, tak? – zapytał dyrektor. Wychodzili
z windy.
– Jak najbardziej – przytaknął ojciec i uścisnęli dłonie.
– W razie jakichkolwiek pytań, jestem do państwa dyspozycji – pożegnał się
i ukłonił przed nimi, po czym odwrócił i ruszył z powrotem do windy.
– Co sądzisz? – zapytał ojciec, kiedy zostali sami.
– Nie wiem, czy jestem przekonana.
– Bo to pomysł mojej mamy, tak? – Rzucił jej ostre spojrzenie, wsiadając
do auta.
Westchnęła i sama zajęła miejsce pasażera.
– Nie. Po prostu…
– Powiedziała, że zapłaci za całą trójkę – wtrącił.
– Ja wiem, ale w domu zrobi się tak jakoś… cicho.
– Nie możesz tak egoistycznie podchodzić do przyszłości naszych dzieci –
rzucił ostro, a jej zrobiło się głupio, bo przecież miał rację.
– Wiem, tylko trochę się boję…
– Jak zwykle – wszedł jej w słowo. – Ale czy nie widzisz, jak często twoje
lęki są zupełnie irracjonalne i absurdalne? – Spojrzał na nią, próbując przybrać
bardziej troskliwą niż oskarżającą postawę. – Będzie dobrze – zapewnił czule.
Odpalił silnik i ruszyli.
Nic już więcej nie powiedziała. Najnowocześniejsza placówka w kraju.
Najlepsze miejsce dla dzieci. Czy mogła swoimi średniowiecznymi obawami
bronić im życiowych okazji?
Odwróciła się do okna i w milczeniu przyglądała się łąkom otaczającym
placówkę.
To byłoby piękne miejsce na park albo plac zabaw, pomyślała. Gdyby kto
kolwiek ich potrzebował…
Niemal odskoczyła od szyby, gdy z dużą prędkością minął ich czarny van,
zmierzający w przeciwnym kierunku. W pierwszym odruchu zbulwersowało
ją, że ktoś tak brawurowo pozwala sobie jeździć w miejscu, gdzie uczą się
dzieci, by po chwili omal się z siebie nie roześmiać. Choć wcale nie byłby to
śmiech radości.
Zupełnie nie było jej już do śmiechu kilka minut później. Kiedy skręcali
na drogę krajową, minęło ich kilka radiowozów pędzących na sygnale.
Odwróciła się, obserwując je z przejęciem. Wymieniła z mężem niepewne
spojrzenia, lecz żadne z nich się nie odezwało. Nie mogła sobie przypomnieć,
czy po drodze były jakieś rozwidlenia, albo czy widziała coś niepokojącego.
Miała złe przeczucia.
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Kiedy wieczorem nie mogli się do dyrektora dodzwonić, bezowocnie starała
się uwierzyć, że jedno z drugim nie miało żadnego związku. Mówił przecież,
że dostają wiele zgłoszeń. Musiał być zajęty. A jednak podczas wypełniania
formularza elektronicznego, z trudem powstrzymywała się od wyłączenia
komputera i poproszenie męża o ponowne przemyślenie sprawy. W końcu
chodziło o ich dzieci. Jednak czasu na przemyślenia niestety już nie było, jak nie
było nikogo, kto podzielałby jej obawy.
Dużo czasu dostali za to następnego dnia na komisariacie, gdzie poproszo
no ich o złożenie obszernych zeznań. Po co byli w szkole? O czym rozmawiali
z dyrektorem? Czy kontaktował się z kimś w międzyczasie? Czy oni się z kimś
kontaktowali? Czy pamiętali ludzi jadących czarnym vanem? Czy na pewno był
czarny? A może ciemnozielony?
Odpowiadali sumiennie, nie będąc do końca pewnymi, co się właściwie
wydarzyło. O wszystkim dowiedzieli się dopiero później z mediów.
Dyrektor zginął ponoć jako pierwszy. Zaraz potem jego los podzieliła reszta
personelu, zdążywszy tylko wykręcić numer alarmowy. Następnie przyszła
kolej na uczniów. Ci, którzy pozostali przy życiu, nie zdawali sobie nawet
sprawy z tego, co działo się dookoła. Siłą rzeczy nie nadawali się na świadków,
a sprawców „najłatwiejszej w historii”, jak ją potem okrzyknięto, szkolnej
masakry, długo nie można było odnaleźć. Zapisy z kamer sugerowały, że znali
się dobrze z dyrektorem, a ostatecznie, za namową biegłego psychologa, posta
nowiono zawęzić grono podejrzanych do absolwentów placówki. Jak się potem
okazało – trafnie.
Jeśli dyrektor istotnie nie słyszał wcześniej jakiejkolwiek skargi ze strony
byłych uczniów, to ta jedna poważnie zatrzęsła całym systemem edukacji.
– Nasze sumienia, a nie ich brak, pchnęły nas do tego – mówili w swojej obro
nie sprawcy masakry. – Nie nienawiść, a litość wobec tych, których uśmiercano
tak naprawdę, gdy tylko przekraczali próg szkoły.
Zupełnie irracjonalne, zauważyła matka w myślach. Ale może
skończyłoby się to inaczej, gdyby ktoś wysłuchał kiedyś ich „absurdalnych”
uwag?

Adam Raglan
Do tej pory wydał elektroniczną grę paragrafową “Ten Dom” i serię książeczek dla
dzieci. Zdobył kilka wyróżnień i nagród w konkursach literackich. Skończył Mongolistykę
i Tybetologię na UW i robił naprawdę wiele szalonych rzeczy, które teraz zdecydowanie
przydają mu się w pisarstwie.
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Ecce xenos
Jerzy Bogusławski
Fragment wykładu nadinterfejsa Henstera:
Encyklopedia definiuje ksenologię jako naukę czerpiącą wiedzę z szerokiej
gamy dziedzin w celu badania obcych form życia. Naszym zdaniem nie oddaje ona
do końca prawdy. Dlaczego? Odpowiemy pytaniem: kim są obcy? Dla przeciętnego
interfejsa to byty niepochodzące od ludzi. A kim oni byli? Gdybyśmy tylko wiedzieli!
Ile kultur, tyle poglądów. Pewnie najprościej byłoby odwołać się do historii
galaktyki, ale Wiek Katastrof zatarł wiele jej śladów.
Do czego zmierzamy? Otóż ksenologia skupia się przede wszystkim na bada
niu ludzkości. Bo jeśli najpierw nie zdefiniujemy, kim jest człowiek, to jak będziemy
mogli o kimś powiedzieć „obcy”?
***
Międzygwiezdny transfer świadomości zakończony.
Testy powłoki nanitowej rozpoczęte. Czas do zakończenia: dwa petaimpy.
Prędzej się skasujemy, niż będziemy tyle czekać.
Procesy diagnostyczne lądują w zadaniach tła. Komunikaty zastępuje obraz
z fotoreceptorów. Jesteśmy w pomieszczeniu o zielonych ścianach, wypełnionym
rzędami zbiorników, pomiędzy którymi przechadzają się roboty serwisowe.
Nie ma co zwlekać. Spływamy ze stołu diagnostycznego i ruszamy ku
wyjściu. Za drzwiami czeka komitet powitalny – dwóch przedstawicieli zakonu.
Obaj cieleśni.
Przyjmij formę: humanoidalna.
Włącz moduł integracji kulturowej.
Prostują się, gdy nanity przybierają podobną im postać.
– Pozdrawiamy cię, nadinterfejsie. Komturka kazała przeprosić
za nieobecność – mówi drżącym głosem chudszy z nich i poprawia zapięcie
kombinezonu. – Nie mogła przybyć ze względu na nagły kryzys, ale połączy się
z panem zdalnie.
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Ustawiamy nanity głosowe na nerwowy ton i mówimy:
– Prowadźcie.
Idziemy za nimi do łazika, w którym na tylnym siedzeniu czeka pojem
nik ładujący.
– Ile zajmie dotarcie do Centrum Administracji? – pytamy.
– Trzy godziny, nadinterfejsie. – Głos chudzielca ciągle drży.
Interpretacja zachowania: objaw zdenerwowania. Prawdopodobna przyczyna:
cyberbytofobia.
Nic zaskakującego. Pielgrzymi za potomków ludzi najchętniej uznaliby
tylko cielesnych.
Jednak ten czas transportu – niemal jedenaście petaimpów. Gdyby od razu
przetransferowano nas do laboratorium, można by je spędzić efektywniej,
niż ładując nanity na tylnym siedzeniu. Ale czego się spodziewać po bytach,
których wiara wiąże się z koniecznością korzystania tylko ze swoich oryginal
nych biopowłok?
Uruchamiamy szybki proces dedukcji. Algorytm podpowiada, co można
zrobić, by nie uznać najbliższych petaimpów za zupełnie stracone.
– Czy możemy otrzymać dostęp do kamer pojazdu?
– Oczywiście. – Chudy poprawia zapięcie. – Proszę tylko pamiętać o rozmo
wie z komturką.
Interpretacja zachowania: tik nerwowy oznaczający strach. Prawdopodobna
przyczyna: szansa na niewypełnienie polecenia przełożonej.
– To nie będzie problem. Nanitoprocesor powłoki jest wielowątkowy.
Łazik rusza. Zrzucamy procesy obserwacyjne do zadań tła, zwiększając
zarazem ich priorytet względem testów powłoki. Następnie każemy komlinkowi
połączyć się z Nitją.
Odbiera po kilkudziesięciu kiloimpach. Szybko, jak na cielesną.
– Pozdrawiam cię, nadinterfejsie i od razu przepraszam za brak przybycia –
odzywa się trójwymiarowy obraz kobiety. Wysoka, smukła, o krótkich ciemno
rudych włosach. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy.
– Nic nie szkodzi – kłamiemy. – Czy jednak moglibyśmy prosić o przejście do
sedna sprawy?
– Naturalnie – odpowiada Nitja, ciągle z uśmiechem. – Mam nadzieję,
że zapoznał się pan z przesłanymi dokumentami, nadinterfejsie?
Interpretacja zachowania: uprzejma prośba. Przypisanie płci genetycznej to
element kulturowy, nie obelga.
I tak jest lepiej, niż się spodziewaliśmy. Nie tytułuje nas “sztuczną inteligencją”,
zrównując z tymi ograniczonymi algorytmami.
– Tak, ale były niekompletne. Na szczęście dla Zakonu Czarlańskiego, ta
część, którą otrzymaliśmy, brzmiała interesująco.
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– Rozumiem, ale przeważyły względy bezpieczeństwa. – Nitja rozkłada
ręce. – Zakon chce mieć pewność, że informacje nie ujrzą światła dziennego
przedwcześnie. – W wirtualnym obrazie pojawia się krzesło. Cielesna siada
na nim. – Ofiarodawcy wiążą z inwestycją wielkie nadzieje. Kapituła boi się,
że nieodpowiednio podane wyniki mogłyby zasiać w nich wątpliwości…
Interpretacja zachowania: nakreśla tło celem zyskania sympatii.
Cieleśni i ich nieistotne detale.
– Przepraszam, komturko – wcinamy się jej w wypowiedź – jednak interesuje
nas w czym konkretnie potrzebujecie pomocy ksenologa?
Nitja kiwa głową i zamyka oczy. Komlink informuje o otrzymaniu
nowych materiałów.
Rozpoczęcie odtwarzania zmysłoprzekazu.
Widzimy nagiego cielesnego w pułapce z barier kinetycznych. Raz po raz
wykonuje flegmatyczny krok, to do przodu, to do tyłu. Jak robak próbujący
bezskutecznie przejść przez niewidoczną szybę. Ignoruje przy tym stojących
za barierą techników, żołnierzy oraz Nitję, której oczami oglądamy sytuację.
Gdy komturka podchodzi bliżej, przełącza implant wzrokowy na termowizję.
Zamiast typowej niebiesko-zielono-pomarańczowej palety barw, cielesny świeci
ostrą czerwienią.
Skala wskazuje trzysta trzydzieści stopni nad zerem bezwzględnym. Odczu
wane przez Nitję ciepło musi bić od schwytanego.
Koniec zmysłoprzekazu.
– To jeden z członków utraconej ekipy naprawczej. Doszło do tego miesiąc
temu. – Cielesna przeciera oczy. – Od tego czasu podobny los spotkał trzydziestu
sześciu robotników.
– Co ich przemienia?
Nitja wzdryga się na ostatnie słowo. Chwilę milczy.
Interpretacja zachowania: wahanie. Przyczyna: chęć udzielenia niepeł
nych informacji.
– Nie wiemy. Nie złapaliśmy sprawców. – Komturka opiera się na krześle,
zarazem odchylając do tyłu. – Wstępne badania moich ksenologów sugerują
obcy organizm. Niestety nie są zgodni co do poziomu jego inteligencji, a to dla
Kapituły ważna kwestia. Otrzymaliśmy polecenie skonfrontowania opinii z kimś
spoza Sojuszu Pielgrzymów. Padło na Dominium, a pan był pierwszy na liście…
Interpretacja zachowania: nakreśla tło celem…
Znowu te niepotrzebne detale. Jednak logika sugeruje, że jeden punkt się
nie zgadza.
– Dlaczego cyberbyt, a nie inny postczłowiek? – pytamy.
Nitja odpowiada szybko, zrywając kontakt wzrokowy:
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– Uznałam, że tylko ktoś taki dołoży starań do właściwej oceny sytuacji.
Kapituła zgodziła się ze mną.
Interpretacja zachowania: kłamstwo.
Logika szybko dedukuje odpowiedź. Pielgrzymi mają cyberbyty
za barbarzyńskich postludzi. Opinia sięgająca Wieku Katastrof, mająca źródło
w fałszywych stereotypach. Pewnie dlatego Kapituła liczy, że skłamiemy
w kwestii, czy badany organizm to obcy, czy postczłowiek. Pierwsze określenie
pozwoli zakonowi na genocyd. Drugie zobliguje do poszanowania jego praw.
Interpretacja czynów: prawdopodobna.
Nie podoba nam się to. Jednak nie rozwiążemy tajemnicy tych istnień,
wracając do domu. Pozostaje więc skłamać.
– Rozumiemy.
– Dobrze. – Nitja oblizuje wargi.
Interpretacja zachowania: zadowolenie.
– Wszystkie wymagane przez pana rzeczy czekają w laboratorium – dodaje
zaraz komturka. – Plus asystentka z zakonu. Wymóg bezpieczeństwa.
− Do kiedy Kapituła chce poznać wyniki?
Cielesna unosi dłonie.
– Doskonale rozumiem, że nauka nie znosi popędzania.
Interpretacja zachowania: kurtuazyjne kłamstwo.
– A my wiemy, że zleceniodawcy nie znoszą długiego czekania.
– Słuszna uwaga. – Nitja odchyla się i patrzy w górę. – Chodzi nam o szybką
konsultację, więc jeśli wyniki zdoła pan podać w ciągu tygodnia, Kapituła
będzie zobowiązana.
Prawie siedemdziesiąt eksaimpów. Toż to wieczność.
– Nie będzie z tym problemu.
– Dobrze. Ze swej strony prosiłabym tylko, by w raportach używać pielgrzy
mich jednostek miar. Do widzenia i życzę owocnej pracy.
Uśmiech Nitji zastyga, gdy komlink kończy połączenie.
– Zmiana planów. Jedziemy od razu do laboratorium – rozkazujemy chudziel
cowi. Ten poprawia zapięcie, a SI-kierowca zmienia kierunek jazdy.
Przywołujemy wyniki analiz otoczenia. Obraz z sensorów pojazdu ukazuje
pokryte roślinnością resztki ruin – pozostałości po olbrzymiej aglomeracji.
W oddali dostrzegamy góry, a za nimi pnącą się ku niebu dalszą część superkon
tynentu. Wszystko zabarwione na niebiesko światłem niezachodzącej gwiazdy.
Tak, pełna sfera Dysona robi wrażenie.
Wnioski analizatora: brak optymalizacji przy budowie megastruktury.
Prawda. Jest wiele rozsądniejszych alternatyw, jak rój habitatów-kolektorów
czy pierścień systemowy. Tymczasem próżni twórcy wybrali niestabilnego
grawitacyjnie dysona.
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Próżni. To samo możemy powiedzieć o Zakonie Czarlańskim. Kapituła mogła
zająć mniejszy habitat. Tymczasem porwali się na reaktywację konstrukcji,
której twórcy zniknęli podczas Wieku Katastrof.
“Próżność to typowo ludzka cecha”, jak mówił Ekcelli.
Na koniec kasujemy wciąż działający proces kontroli powłoki. Szkoda na nie
go zasobów.
***
Sensory sygnalizują, że otwarto drzwi laboratorium. Zrzucamy proces analizy
zmetalizowanego ciała do zadań tła i formujemy się w humanoida tuż przed
nowoprzybyłą. Smukła, wysoka cielesna o długich, jasnorudych włosach.
Na koniuszkach palców widać wtyki implantów.
– Oczekiwaliśmy pani zaraz po przybyciu do laboratorium – mówimy ziryto
wanym tonem.
Cielesna krzyżuje ręce na piersi.
Interpretacja zachowania: postawa obronna.
– Przepraszam – mówi bez emocji.
– Następnym razem proszę lepiej oszacować czas. Marnowanie…
– Rozumiem, nie musi mnie pan pouczać.
Interpretacja zachowania: brak skruchy.
Logika podpowiada, by zażądać od Nitji zmiany asystentki. Coś jednak intry
guje nas w jej zachowaniu.
Co by teraz poradził Ekcelli?
Ustawiamy głos na “łagodny”.
– Widzę, że obydwoje mamy mocne charaktery. – Wyciągamy przed siebie
rękę. – Proszę nie chować urazy za poprzednie słowa. Dla cyberbytu świat
Pielgrzymów jest bardzo powolny.
Dziewczyna z lekkim wahaniem ściska dłoń.
– Ja także… Proszę wybaczyć ten wybuch.
Interpretacja zachowania: przyjęcie przeprosin.
Co by nie mówić o Ekcellim, zawsze rozumiał cielesnych.
Komlink wysyła twarz dziewczyny do serwerów bezpieczeństwa. Decyimp
później wyświetla otrzymane dane.
Nawet pielgrzymie komputery działają wolno.
Asha Dottirnitja, strunowiec pierwszej kategorii, absolwentka zakonnego uni
wersytetu. Kierunek: ksenologia.
I to wszystko.
– Pani dane na serwerze są niekompletne.
Cielesna marszczy czoło i macha ręką.
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– Kolejny błąd systemu uwierzytelniania. Mogę poprosić administratorów
o natychmiastowe dosłanie reszty.
Interpretacja zachowania: zakłopotanie.
Przy tym tempie ich komputerów zajmie to cały petaimp.
– Szkoda czasu. Proszę przedstawić swoje doświadczenie naukowe.
Dziewczyna chrząka, na moment patrzy w lewo, nim ponownie nawiązuje
kontakt wzrokowy.
– Niewielkie. Niecałe cztery standardowe lata badań w różnych zespołach
zakonu. Specjalizację zdobyłam w gatunkach postludzkich. Jednak równo
cześnie opanowałam strunowanie, konkretnie przekształcenia energetyczne
i wielowymiarowe.
Interpretacja zachowania: pewna swoich umiejętności. Nie wykryto
oznak kłamstw.
– Lubisz ksenologię?
– Tak. A pan nie? – Lekko przechyla głowę.
– W Dominium każdy robi tylko to, co lubi.
– Ciekawe. Czy to dotyczy także wojskowych?
Interpretacja zachowania: pytania zrodzone z ciekawości.
Każemy jeszcze modułowi kulturowemu wyciągnąć wnioski z wyglądu.
Brak wstążki na ramieniu oznacza brak partnera, czarno-zielony strój zakonu
wzbogacono o parę własnoręcznych ozdób. Wniosek: indywidualistka.
Idealnie. Przedłoży prawdę nad dogmaty. Braki w doświadczeniu uzupełni
w pracy z nami.
– Tak, o ile koder wplótł to w ich istotę. A teraz, jeśli pani pozwoli – wysyłamy
na jej neural otrzymane od Nitji materiały – proszę się zapoznać z informacjami
o Hutnikach.
Oczy cielesnej czerwienieją, gdy implant wyświetla dane na siatkówce.
– Oczywiście… Jak pan nazwał te organizmy?
– Hutnikami. I proszę nam mówić Henster. Płeć dowolna.
– Ash – odpowiada ledwo słyszalnie. Czerwona poświata oczu znika, a jej
wzrok pada na rozciętą powłokę na stole laboratoryjnym. Przesłania usta.
Interpretacja zachowania: wzburzenie na sposób traktowania nieaktywne
go ciała.
– Proszę się przyzwyczaić – oznajmiamy.
Przywołujemy zadania tła i czekające tam wyniki procesu analizy:
Poszukiwany organizm określono mianem Hutnika z powodu charakterystyki
ataku. Podnosi on temperaturę ciała, denaturując tkanki, a następnie wplata w nie
nici z tytanu. Przetworzona powłoka funkcjonuje do czasu zastygnięcia.
Wszystko transmitujemy do neurala Ash.
– Dość brutalny sposób na obronę terytorium – mówi po chwili.
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– Wątpliwy wniosek poprzedniej ekipy. Proszę zauważyć, że zaatakowano
tylko cielesnych, nie tknięto zaś towarzyszących im maszyn, które nadal
pracowały po przemienieniu…
Ash zadrżała.
– Zabiciu – komentuje pod nosem.
Interpretacja zachowania: wzburzenie na słowa.
– Tak. Z waszej perspektywy – zabiciu ekipy remontowej. Pojazdy i roboty
zostały zignorowane.
Ash kilkukrotnie kiwa głową.
Interpretacja zachowania: podziw.
Otwarty umysł. Jest coraz lepiej.
– Jakie masz dalsze plany? – pyta, drapiąc się pod brodą.
– Wybraliśmy test Wilthera-Domisa-Oorio. Powinno być dość informacji,
by go zastosować.
– Język, rytuały, narzędzia… – Ash liczy na palcach.
– To nie egzamin.
Cielesna lekko przymyka oczy i zaciska usta.
Interpretacja zachowania: wstyd za wypowiedź.
– Nic się nie stało. Wracając do dalszych planów, na razie jest zbyt wiele niewia
domych, by ocenić, dlaczego Hutnicy przemieniają cielesnych. Nie możemy
niestety polegać na raporcie poprzedników. – Przywołujemy z modułu pamięci
fragment. – Tylko jeden z naukowców miał odrębne zdanie. Darel Sunnitja.
To on zwrócił uwagę na zignorowanie maszyn.
Ash spojrzała w górę.
– Dobrze, a jaka w tym jest moja rola?
Interpretacja zachowania: niecierpliwość.
Doskonale. Też nie lubi tracić czasu na detale.
Przesyłamy wyniki. Widnieje w nich zaznaczony obszar.
Ash wzdycha.
– Drony zakonu nic tam nie znalazły.
– Sprawdziły go tylko raz, do tego szukając struktur opartych na białku.
Dopilnujesz ich nowej konfiguracji i ustawień parametrów przeszukiwania, nim
wyruszymy w teren.
– Kiedy?
– Pionoloty będą wolne dopiero za cztery eksaimpy. Za niecały dzień –
dopowiadamy. – Chcieliśmy wyruszyć od razu, ale kryzys z niedziałającą obroną
przeciwmeteorytową nie został zażegnany.
Ash kiwa głową.
− Nie lubisz tracić czasu, co?
− Jeszcze jak.
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Ostrzeżenie: odcięto zasilanie!
Wyłączamy alarm. Wnioski z analiz lądują w pamięci podręcznej.
Aktywacja fotoreceptorów.
W środku pionolotu panuje spokój. Wszyscy członkowie ekspedycji są
podłączeni do sieci. Monitorują dane z dronów rozproszonych po całym
sektorze. Tylko Ash nie jest podpięta. Stoi z wyjętą wtyczką ładowarki i obraca
ją w dłoni.
– Nie odpowiadasz na kanale komunikacyjnym – parska.
– Musieliśmy go odłączyć. Zaspamowałaś go muzyką.
Część ekipy wybucha śmiechem. Twarz Ash czerwienieje jak jabłko.
Przekleństwa lecą z jej ust jedno za drugim.
Interpretacja zachowania: zawstydzenie.
– Już dobrze – mówimy pocieszającym tonem.– Co się dzieje?
Cielesna bierze wdech i wydech, a następnie mówi:
– Mamy coś w podsektorze siódmym.
– Daleko do tego miejsca?
– Osiem minut lotu – mówi z lekkim uśmiechem.
– Doskonała robota, Ash. Lecimy.
Półuśmiech na twarzy staje się pełny. Żywy dowód na tezę Ekcellego,
że pochwały to najprostszy sposób zadowolenia cielesnych.
Komlink wyświetla wyniki pomiarów. Sporo siarkowodoru, idealnie
nadającego się do procesu chemosyntezy. Jej pozostałości – siarkę, tlen i wodę –
znaleźliśmy w zmetalizowanych ciałach. Wymaga jednak niższych temperatur,
niż te panujące w strefie poszukiwań, ale nie z takimi problemami radziło sobie
życie. Najczęściej za pomocą technologii.
Logika podsuwa pytanie – dlaczego Pielgrzymi sami na to nie wpadli?
Owszem, w tym rejonie dysona znajduje się sporo transmutatorów, tworzących
pierwiastki z energii gwiazdy. Zakon mógł nie szukać Hutników po śladach
związków chemicznych, bo uznał je za wpływ środowiska.
To, albo celowo zaniedbano sprawę.
Moduł interpretacji kulturowej zgadza się z drugim wnioskiem.
Nic dziwnego. Działania wbrew sztuce ksenologicznej będą tolerowane tak
długo, jak długo dadzą podstawy do genocydu.
“Typowo ludzkie”, cytując Ekcellego.
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Ziemia drży, gdy w oddali widać błysk silnika korygującego pozycję dysona.
Na szczęście jaskinia, w której drony wykryły najwięcej siarkowodoru, wydaje
się odporna na wstrząsy.
Schodzimy całą grupą – a właściwie wlatujemy, bo tak daleko od równika
panuje mikrograwitacja. We wnętrzu roi się od kamieni leżących w regularnych
rzędach. Zbyt regularnych.
– Rozkopcie pod tym – nakazujemy.
Ruch nadgarstka operatora robotów, i te rozgrzebują wskazane miejsce.
Czeka tam idealnie czarna kula.
– Następne – rozkazuje Ash.
Kolejne kule, każda innej wielkości. Co to za miejsce? Śmietnik?
A może cmentarz?
Alarm! Wykryto zagrożenie!
Ponad nami przelatuje jeden z Pielgrzymów. Coś chwyta naszą płynną
formę. Alarm nanitów o wysokiej temperaturze zlewa się z uruchomieniem
modułu obronnego.
Byliśmy… Byłem…
Awaryjna kopia osobowości wysłana.
***
Chcemy krzyczeć przy każdym ruchu powłoki. Jakby ktoś ją rozdzierał
na kawałki. To uczucie – to przecież ból. Ale to niemożliwe, odłączyliśmy odpo
wiedni moduł!
Blask oślepia fotoreceptory. Chcemy spłynąć z lodowatej powierzchni
pod nami. Zamiast tego z hukiem spadamy na podłogę. Ze światła wyłaniają się
zarysy robota i dwóch osób. Wyciągamy do nich dłoń.
Cielesną.
Metalowe ramię chwyta nas i kładzie z powrotem na stole diagnostycznym.
Jedna z osób podchodzi bliżej.
– Jak się pan czuje, nadinterfejsie?
Gdzie rejestracja języka ciała?! Gdzie są interpretacje modułu kulturowego?!
– To ja, komturka Nitja.
Rysy nabierają kształtów: rude włosy, szare oczy. Czy to na pewno ona?
Gdzie podpowiedź modułu…
– …pamięci?! – piszczymy na głos końcówkę myśli, wbrew naszej woli.
Coś przylega do ramienia. Krzyczymy, gdy wywołany ukłuciem ból rozchodzi
się po ciele niczym fala. Pole widzenia wypełniają infopanele.
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Nitja coś mówi, ale co?!
Komturka nachyla się. Pokazuje na swoje usta.
– Pańskie nanitowe ciało zostało zniszczone – mówi powoli, akcentując
każde słowo. – Ponieważ sprowadziliśmy je specjalnie dla pana, nie mamy za
pasowego. Dlatego kopię świadomości musieliśmy wgrać w biopowłokę.
Nie!
– Niestety, nie mamy też na dysonie bardziej zcyborgizowanych klonów,
zdolnych podtrzymać procesy myślowe cyberbytów – kontynuuje Nitja.
– A ciało robotyczne?! – krzyczymy.
– Wszystkie tutaj są projektowane pod SI, nie cyberbyty.
Kłamie? A może wprost…
Nitja wstaje, nim kończymy myśl. Cholerna powolność mózgu!
– …kontynuować badania? – dociera do naszych uszu.
Na dodatek jednowątkowy!
Wykrzykujemy Nitji w twarz naszą myśl:
– Nie przerwiemy badań!
Odsuwa się. Chce coś powiedzieć, ale milknie, gdy unosimy ręce. Tak, jak to
robił Ekcelli, gdy dostosowywał się do biopowłoki.
Wdech i wydech. Jeszcze raz. I jeszcze. Słodki zapach Nitji dekoncentruje.
Fallus twardnieje sam z siebie. Musimy zatkać nos. Tylko cholerni Pielgrzymi
zaopatrzyliby biopowłokę w organy płciowe!
– Jaki rezultat miała dzisiejsza wyprawa? – pytamy i zaraz skupiamy się
na ustach komturki.
– Minęły trzy dni od tego czasu. Na szczęście nikomu więcej nic się nie stało.
Ekipa pod kierownictwem Ash zabrała obiekty spod kamieni i odzyskała też
pańskie ciało, niestety całe stopione.
Dobrze. Teraz trzeba tylko nauczyć się pamiętać mimikę rozmówców.
– Chcemy jeszcze dzisiaj wznowić pracę.
– Ale…
– Nie zrezygnujemy! – krzyczymy, choć chcieliśmy mówić.
Nitja przekrzywia głowę na bok i lekko otwiera usta. Co to oznacza?
Gdybyśmy tylko mieli moduł kulturowy!
– Dobrze. Bardzo dziękuję.
Za co dziękuje? Co ma na myśli?!
Cielesna wychodzi, zostawiając nas sam na sam z robotem medycznym.
Znowu unosimy ręce. Wdech i wydech. Kaszlemy.
Nie ma sensu działać, dopóki nie opanujemy biopowłoki.
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Już wiemy, czemu pielgrzymie sekundy tak się ciągną. Kroki, wymawianie słów,
nawet działanie wszczepionych implantów – bo na szczęście powłoka posiada
ich parę – trwa wieki.
Ekcelli mawiał, że ciało to tylko narzędzie. Ale jeśli to nanitowe jest statkiem
nadświetlnym, to moja obecna byłaby rikszą.
Nitja przydzieliła nam na stałe opiekunów, bo nazwanie ich “ochroniarzami”
to kolejne kurtuazyjne kłamstwo. Po zakończeniu badań medycznych wsadzają
nas na wózek antygrawitacyjny i przewożą do laboratorium, niczym gruz
na taczce. Głosy mają łagodne, gesty za to gwałtowne. Bezskutecznie próbujemy
ocenić to zachowanie. Wspomnienia, dawniej uporządkowane w nadprzewod
nikowej pamięci, obecnie wypływają w najmniej odpowiednich momentach.
Do tego lokalne komputery kwantowe, na stałe komunikujące się z wszczepio
nym w biopowłokę neuralem, nie mają dostosowanego interpretatora kul
turowego dla cyberbytu.
Słyszymy otwarcie drzwi laboratorium. Wewnątrz panuje przyjemna
ciemność. Znika, gdy tylko błyska światło. Oczy pieką, aż musimy zasłonić
je rękami.
– Nawet w biopowłoce nie zamierzasz tracić czasu? – słyszymy za plecami.
Rudowłosa przechodzi obok. Ash. Opięte kształty jej kombinezonu i ostry za
pach znowu powodują twardnienie fallusa.
Wbijamy paznokcie w nogę. Skupiamy się na bólu. Stary sposób Ekcellego.
– Zbadałaś je? – pytamy, pokazując na jedną z czarnych kul.
– Tak. Zgadniesz, co ma w środku?
– Przejdź do rzeczy.
– Taki niecierpliwy. Zewnętrzną powłokę tworzy materiał będący pochodną
teflonu. Wnętrze to w całości siarkowodór, trochę fluorowodoru. I cała masa
wody, siarczków i tlenu.
Sekunda. Dwie. W końcu neural ściągnął dane. Jak Ekcelli to wytrzymywał?!
– „Potwierdzamy obecność produktów chemosyntezy” – cytujemy pierwsze
zdanie. – Nic zaskakującego. Chyba że znalazłaś w ich wnętrzu coś jeszcze.
Okrągłe kółko z dziurką zalśniło w dłoni cielesnej. Rzuca je. Zabrzęczało, gdy
odbiwszy się od naszej dłoni, upadło na podłogę.
– Naprawdę jesteś pewny, że chcesz dalej prowadzić badania?
Czy nam się wydawało, czy jej głos brzmiał radośnie?
– Tak.
– No dobrze. Ten obiekt wykonano z tytanu. Wytrzymuje kąpiel w siarko
wodorze i fluorowodorze. Ma niewielkie wtyki, a w środku uporządkowaną
strukturę na wzór krystalicznych układów kwantowych.
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– Ile ich znaleźliście?
– Dziesiątki w każdej kuli. Różnych kształtów i rozmiarów. Analizatory nie
mają wątpliwości, że to narzędzia lub implanty.
Wszczepy! Jeśli do tego doda się rzędy kamieni, przywodzące na myśl
rytualne miejsce, to…
– Dwa z pięciu punktów testu WMO są spełnione!
Znowu powiedzieliśmy coś, zamiast pomyśleć.
Ash tylko się śmieje. Mimowolnie wyobrażamy sobie, jak kopiemy ją
w kolano.
Dobrze, że ta myśl nie uciekła nam przez usta.
– Czego jeszcze nie sprawdziłaś? – pytamy.
Żołądek biopowłoki burczy. Ash śmieje się jeszcze głośniej.
– Jest jedna rzecz, ale najpierw… – Patrzy na cielesnych opiekunów. – Chyba
po to komturka was przydzieliła, prawda?
***
Biopowłoka wymaga tyle uwagi. Musi jeść, wydalać, spać. Do tego odruchy
seksualne, ból czy niekontrolowane emocje. Spytaliśmy biotechnologa, czy jej
mózg nie posiada selektywnego wyłączania funkcji.
– Zbyt ubogi model – powiedział z uśmiechem. Chcieliśmy uderzyć go
w twarz, ale w porę się powstrzymaliśmy.
Technicy Nitji oznajmili, że nie zdążą przystosować robota odpowiednio
szybko. Większość obowiązków spadła więc na ramiona Ash – łącznie z przygo
towaniem raportu podsumowującego badania.
Ta jednak niespecjalnie się tym przejęła.
– Znów się spóźniłaś – mówimy, gdy w końcu wbiega do laboratorium.
– Przepraszam – mamrocze pod nosem.
W pośpiechu wchodzi do przebieralni. Dziesiątki cienkich jak nici ramion
nakładają na nią kombinezon z materiału izolacyjnego oraz doczepiają do
pasa ogniwa energetyczne. Na koniec wpinają kable w gniazda na koniuszkach
palców. Pająkowaty robot podłącza najgrubszy z nich do portu ukrytego pośród
rudych włosów.
– Wolelibyśmy bezprzewodowe – mówimy. – Wtedy neural…
– A potrafiłbyś zagwarantować brak zakłóceń przy przekazie? Nie? –
Prychnięcie. – Spokojnie, zaraz po zakończeniu dostaniesz nagranie.
Ash staje przed stopionymi resztkami nanitowej powłoki. Pstryka palcami.
Nic. Tak jak powinno być.
Ekcellego zawsze to śmieszyło. W uwielbianych przez niego zmysło
filmach, podczas strunowania błyskały światła i sypały się iskry.
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 ymczasem kwintesencja procesu – zamiana jednego typu energii
T
w inny za pomocą manipulacji kwantowych – nie zostawia zbytnio miejsca
na takie efekty.
Nas z kolei ciekawiło co innego – pochodzenie dających tę zdolność organelli.
Długie eksaimpy dyskutowaliśmy z Ekcellim, czy to efekt naturalnej, czy kiero
wanej ewolucji cielesnych.
– Może tak naprawdę wszyscy jesteśmy obcymi, a prawdziwa ludzkość
przestała istnieć dawno temu? – pytał. – Może zniknęli przed Wiekiem Katastrof,
a potem cieleśni i my walczyliśmy o spadek po nich?
Bezpodstawna teza, która podłożyła podwaliny pod jego upadek.
Ash skupia się na zmetalizowanej bryle. Stoi w bezruchu, czasem potrząsa
głową. Tylko jej oddech staje się coraz cięższy, w miarę jak wykrywa wciąż
zachowujące ładunek nanity pamięciowe. Replikuje następnie ich stan
w niedalekim pudle z układem rekonstruującym.
– Już – mówi w końcu. Z podłogi wyrasta krzesło, na które zwala się z hukiem.
Neural daje znać o nowym zmysłoprzekazie. W czasie ściągania czujemy
w żołądku zimną kulę. Od razu go uruchamiamy.
Ponad nami przelatuje jeden z członków wyprawy, odepchnięty wielką siłą.
Coś chwyta naszą płynną formę. Alarm nanitów o wysokiej temperaturze zlewa
się z uruchomieniem modułu obronnego.
Jesteśmy…
Mfdaydsaśdswl isdniddsadcjadsadwlizadsacjdsa edsafesdakasdat aasdwadas
drdsadidaa Edadsgdsadrsdsamedsalidsakrdsaali udsakrdsadaddsadali medsad
taasdl.
Wyłączamy. Zimna kula ustępuje zaciskaniu zębów. Mamy ochotę tłuc
dłońmi w stół stojący nieopodal, aż staną się krwawymi miazgami.
– Coś taki zdenerwowany?
Oczami wyobraźni widzimy, jak obijamy twarz Ash.
Opanujmy się!
Wysyłamy dane przez neural do komputerów lingwistycznych. Czekamy
na wynik, przecierając nieustannie oczy.
– “Nosi znamiona struktury języka” – odczytujemy wnioski z analizy.
Uderzamy pięścią o wózek. – To jest żart!
– Dlaczego?
– Przecież to zlepek nic nieznaczących sylab!
– Ktoś tu zapomniał o podstawowych regułach analizy lingwistycznej.
Rozluźniamy pięść. Ma rację. Pewnie gdybyśmy mieli powłokę nanitową,
od razu zauważylibyśmy odpowiednie cechy.
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Ash podnosi się z krzesła i wypina kable z palców.
– Podsumujmy. Mamy język. Mamy coś na kształt rytuału. No i mamy
narzędzia i implanty z tytanu. Trzy z pięciu punktów testu Wilthera-DomisaOorio spełnione.
– Dobrze. Teraz kwestia dwóch ostatnich.
Zbliżony do znanych gatunków postludzkich proces myślowy oraz wspólne
elementy kulturowe. Oba zadecydują o tym, czy organizm czeka genocyd.
Ash kręci głową.
– Jedno i drugie trudno stwierdzić na podstawie obecnych danych.
Zostawmy je.
Szczęka nam opada.
– Wiesz, co zrobi Kapituła, gdy im dasz tak przedstawione wyniki?! –
niemal krzyczymy.
Ash wzrusza tylko ramionami.
– Musimy dojść do prawdy…
– Jak dla mnie ocena jest wystarczająca.
Jakby dała nam w twarz.
– I zamierzasz tak po prostu wydać wyrok na Hutników?!
Mruga oczami.
– O co ci chodzi?
– O to, że to nie brzmi jak ty.
Cofa się.
– Ale co nie brzmi jak ja?
Słowa wypowiedziane tak pewnie. Ale przecież moduł interpre
tacji kulturowej…
– …inaczej cię ocenił!
Ash wybucha śmiechem.
– A więc to tak. Tak bardzo nas nie rozumiesz, że musiałeś mieć moduł do
tłumaczenia naszego zachowania? I przyjąłeś złe założenia!
Jak to jest możliwe? Odpowiedzi udzieliłby proces kontroli powłoki po wgra
niu osobowości – a ten skasowaliśmy przed końcem.
– I pomyśleć, że brałam cię za odpornego na moje przytyki. A ty je po pros
tu… – śmieje się Ash. Zdejmuje kombinezon i wychodzi.
Obca istota, jaką wydawało nam się, że rozumiemy. Wobec kogo jeszcze
moduł mógł się tak bardzo pomylić?! A jeśli nawet, to jak nam to pomoże?
Za niecałe kilkadziesiąt eksaimpów Nitja oczekuje wyników.
Odpowiedź, która nagle sobie uświadomiliśmy, była przecież taka oczywista.
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***
Znowu czujemy zimną kulę w żołądku. Teraz jednak wiemy, że to nie głód.
Zabawne jak u cielesnych objawia się niecierpliwość.
Nitja czeka razem z nami w laboratorium. Wzrok ma nieobecny. Milczy.
Ożywa, jak tylko wchodzi Ash, punktualnie jak nigdy.
Młodsza cielesna patrzy tylko na nią, gdy inicjuje neuralem sesję rozszerzonej
rzeczywistości. Biały pokój o gładkich ścianach przeobraża się w las tropikalny,
wypełniony nie zwierzyną, ale wykresami i wizualizacjami zmysłoprzekazów.
Uczucie zimna maleje. Ash niczego się nie spodziewa.
Cielesna jeden po drugim prezentuje dowody na inteligencję Hutników.
Kończy wystąpienie zdaniem:
– Nie ma wystarczających dowodów na udowodnienie ostatnich dwóch
punktów testu WMO.
Rzuca nam przy tym zadziorne spojrzenie.
– Dziękuję – odzywa się w końcu Nitja. – Rozumiem, że zgadza się pan
zw
 nioskami, nadinterfejsie?
Już czas.
– Z wszystkimi poza ostatnim – mówimy.
Jedna myśl i neural biopowłoki ściąga czekający na serwerze zmysłoprzekaz.
Las pochłania nieprzenikniona ciemność.
Ponad nami przelatuje jeden z członków wyprawy, odepchnięty wielką siłą.
Coś chwyta naszą płynną formę. Alarm nanitów o wysokiej temperaturze zlewa
się z uruchomieniem modułu obronnego.
– Byliśmy… Byłem…
– Nie bój się.
– Kim jesteś?
– Syntetyczne ciało. Podobne-niepodobne do naszego.
– Dlaczego to robisz? Kim jeste…
– Milcz. Daj się rozkoszować. Daj myśleć. Daj poczuć. Daj umrzeć.
Stuk. Stuk.
To ręce Ash drżą tak, że kable uderzają o siebie.
Uśmiechamy się szeroko.
– Ten zapis odzyskał z naszej powłoki przydzielony przez komturkę struno
wiec. Sam pokazany fakt, że Hutnik był w stanie zsynchronizować się z nanito
procesorem, sugeruje zbliżony do postczłowieka proces myślowy. – Spoglądamy
na Ash. – Podrobiłaś poprzedni zmysłoprzekaz, prawda?
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Ash cała dygocze. Krzyczy na Nitję:
– Ty cholerna ksenofilko! Aż tak ci zależy, by ocalić te bestie?!
Komturka tylko patrzy ponad głową młodszej cielesnej.
– A żebyś… – Ash cedzi przez zęby. – Ufasz bardziej cyberbytowi niż
własnej córce?!
– Ufam głównie zdaniu Darela.
Nadal czujemy zaskoczenie, gdy o tym pomyślimy. Podobny wygląd, naz
wisko Dottirnitja – „córka Nitji”. Wszystko jasne jak gwiazda w środku dysona.
Dużym błędem było zaniedbanie dostępu do pełnych danych osobowych,
ale większym okazało się skasowanie procesu kontroli powłoki.
Słyszymy, jak zasuwają się drzwi laboratorium. Nitja stoi przez moment,
to ściskając, to rozluźniając pięść.
– Przepraszam za przedstawienie.
– Nie musi pani. Nie zwróciliśmy nawet uwagi. Myśleliśmy o czymś innym.
Krok Nitji jest ociężały. Podchodzi do ściany, opiera o nią dłoń. Kręci głową.
– Cyberbyty też się kłócą? – pyta.
Wracają wspomnienia Ekcellego i jego pamiętnego wykładu. I tezy, która
rozwścieczyła Centralny Węzeł Wiedzy.
– Tak. W końcu też pochodzimy od ludzi.
***
Alarm rozprasza obraz wykręconej twarzy Ash. Miesza się z krzykami Nitji. Ale
przecież prezentacja skończyła się jakiś czas temu!
Ciemność wita nas, gdy otwieramy oczy.
Cios w brzuch zaskakuje. Krzyczymy, gdy wykręcają nam ręce i zrzucają ze
stołu medycznego na podłogę.
Czujemy chłód na czole. Momentalnie tracimy kontrolę nad ciałem.
Aureola obezwładniająca.
Sadzają nas na wózku i obracają głowę w stronę stojącej za drzwiami grupy
uzbrojonych cielesnych. Pomiędzy nimi dostrzegamy Ash.
– Wiecie, co robić – mówi lodowatym głosem.
Wychodzą. Ona natomiast w milczeniu zaczyna prowadzić wózek przez ko
rytarz. Nozdrza biopowłoki wypełnia smród siarkowodoru i spalonego mięsa.
Co pomieszczenie, to kolejny przemieniony.
Ash zrzuca nas tuż obok czarnej kałuży. Ta momentalnie przybiera kształt
kuli i zaczyna się toczyć. Powstrzymuje ją obecna między nami bariera kine
tyczna, wydając przy tym cichy grzmot.
Zdjęta aureola uderza o ziemię.
– Masz swoje inteligentne byty – słyszymy.
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– To jest…
– Tak. To stworzenie, które matka i ty śmieliście nazwać postludźmi.
Czarna piłka ponownie staje się kałużą. Leży bezwładnie.
– Co ty zrobiłaś? – pytamy.
Ash parska.
– Dałam poznać ksenofilskim heretykom, jak bardzo ludzcy są ci, których
chcą ocalić.
– I co to da?
– Sporo – Ash siada na podeście. – Po tym ataku zakon będzie musiał ich
wybić, by nie stracić twarzy.
Spoglądamy w jej zimne, zdecydowane oczy. Jak wzrok biopowłoki Ekcellego,
gdy nie poparliśmy jego hipotezy.
– Gdzie ich znalazłaś?
– Hiperprzestrzeń. Mój brat i jego ekipa nie brali tego miejsca pod uwagę.
Podobnie matka, podobnie ty. Ale mnie trenowano w wielowymiarowości.
Zestrunowanie przejścia to nie problem.
Oczywiście! Gdzie indziej mieszkańcy dysona mogliby się schronić przed
horrorem Wieku Katastrof! Megakonstrukcja dostarczyła potrzebną do tego
energię, a transfer osobowości do zaprojektowanych ciał zapewnił przetrwanie.
Czyżby więc ataki były próbą odzyskania utraconej humanoidalnej formy?
Kolejny grzmot bariery przerywa myśli. Ash tylko kręci głową.
– Dlaczego?! – pytamy.
– Gdybyś zamiast modułu integracji kulturowej miał polityczny, wiedziałbyś
o podziałach w zakonie.
– Czyli ty i twoi wspólnicy planowaliście to od początku? Jak choćby pozba
wienie mnie powłoki nanitowej?
– Przeceniasz mnie. Ja wolę działać, nie planować. – Ash parska. – Atak Hut
nika był dziełem szczęśliwego przypadku.
Siada na wózku.
– Wiesz, że wiązałam z tobą nadzieję na załatwienie tej sprawy po naszej
myśli? – Kolejne parsknięcie. – Matka chciała kogoś z Dominium, bo zdaniem
jej i Darela cyberbyt powie prawdę. Ale to mi powierzyła wybranie odpowied
niego kandydata.
– Dlaczego?
– Nie wiedziała, że przystąpiłam…
– Nie o to pytamy.
Przez moment widzimy konsternację na jej twarzy. A potem nachyla się do
naszego ucha.
– Ekcelli.
No tak!
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Zaczynamy się śmiać, co wprowadza Hutnika w dziwne drgania.
– Myślałaś, że jak odrzuciliśmy jego hipotezę, to bez problemu oświadczymy,
że Hutnicy nie są postludźmi?
Cielesna wzrusza ramionami.
– Wygląda na to, że dla ciebie my też jesteśmy obcy, Ash.
Patrzy na nas z litością. A my dostrzegamy na jej pasku czarne pudełko –
kontroler bariery, zapewne tej przy Hutniku.
– Chcesz znać prawdę? – kontynuujemy – Przestraszyliśmy się wtedy.
Tylko uszkodzony kod twierdziłby, że nie ma obcych, bo ludzkość przez swoją
agresywność, próżność i chęć dominacji wybiła wszystkich, jeśli istnieli.
Dyskretnie chwytamy aureolę.
– To był największy błąd w naszym życiu. – Patrzymy na pudełko. – Bo Ekcelli
miał rację. Wszyscy jesteśmy dokładnie tacy.
Ciskamy aureolę w głowę Ash. Ta bez problemu ją łapie. I z zaskoczeniem
odkrywa, że właśnie chwytamy kontroler bariery.
Jednak przeceniliśmy nasze panowanie nad biopowłoką. Pudełko spada
z paska i uderza o podłogę. Ash rzuca się na nie, ale jest już za późno.
Hutnik dopada ją. Pęka zewnętrzna teflonowa warstwa bytu.
Rozżarzone metalowe wnętrze wgryza się prosto w Ash, dotykając ba
terii energetycznych.
***
Przywracanie zakończone.
Nie czujemy bólu, ani powierzchni na której leżymy. Światło też nas
nie oślepia.
Unosimy rękę. Jest metalowa.
– Witam po raz trzeci, nadinterfejsie – mówi Nitja. Patrzy na nas nieobec
nym wzrokiem.
Wstajemy.
– Ile? – Mechaniczny głos nie niesie żadnych emocji.
– Cztery dni. Musieliśmy zaczekać, aż skończą przystosowywać pana
ciało robota.
– A Ash?
Nitja gryzie wargę i odwraca wzrok.
– Miałam nadzieję o to spytać. Schwytani członkowie jej grupy pow
iedzieli, że zaciągnęła pana w miejsce, gdzie potem doszło do eksplozji.
Znaleźliśmy resztki…
Milknie.
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– Dopadł ją Hutnik – odpowiadamy – a baterie kombinezonu były w pełni
naładowane. Jego tytanowe implanty przebiły osłonę baterii. Temperatura
dopełniła reszty.
Przez jeden imp myślimy, czy jej nie powiedzieć, ile w tym naszej winy. Ale
lepiej nie. Tak będzie łatwiej.
– Przykro mi – dopowiadamy.
Nitja nie wybucha płaczem, nie trzęsie się, nie złorzeczy. Tylko patrzy nam
nad głową.
– Co z samymi Hutnikami? – pytamy, chcąc odwrócić jej uwagę.
– Odparci. I naznaczeni do eksterminacji. Tak jak chciała Ash, jej grupa
i Kapituła.
– Może pani zasugerować…
– Za późno. Nie mam już na to sił. Może Darel… – Komturka wbija wzrok
w sufit. – Gdybym wiedziała wcześniej…
Przeciera przeszklone oczy.
– Przeżył pan coś takiego?
Kiwamy głową. Procesor powłoki od razu przywołuje z pamięci wspom
nienie Ekcellego wyruszającego w galaktykę, by szukać dowodów swojej tezy.
Nikt go już nigdy nie ujrzał.
Kładziemy dłoń na ramieniu Nitji. Ta mocno zaciska na niej swoją.
***
Fragment wykładu nadinterfejsa Henstera:
Twierdzimy, że obcy muszą być inni od nas. Jednak czy my sami nie jesteśmy
tak bardzo różni od siebie, że nie potrafimy się często porozumieć? I nie mamy
tutaj na myśli porównania przeciętnego interfejsu Dominium do przeciętnego cie
lesnego Pielgrzyma. Ale spójrzmy na podziały między nami: w rodzinach, klanach,
systemach współdzielonych.
Może więc rację miał Ekcelli, gdy ogłosił, że “wszyscy w galaktyce jesteśmy
ludźmi”? Może mówiąc “oto obcy”, tak naprawdę powinniśmy powiedzieć:
“oto człowiek”?
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Przez panoramiczny wizjer Centrum Dowodzenia widzieli falujące morze
zieleni. Jeszcze tysiąc lat temu była tu sucha, martwa równina. Dziś trawy uginały
się w podmuchach zachodniego wiatru, choć po ośmiu wiekach intensywnej
eksploatacji zasobów planety Initium był to coraz rzadszy widok.
– Dopadły nas stare problemy, złoża się kończą, a gęstość zaludnienia wzrasta
w tempie geometrycznym. Musimy poszukać rozwiązania. Nie dopuszczę do
kolejnego ludobójstwa – oznajmił admirał George Preston.
Nie spojrzał na swojego rozmówcę. Śledził wzrokiem kryjącego się
w zaroślach długouchego gryzonia, którego przodków Prekursorzy przywieźli
niegdyś z Ziemi.
– Kolejny nowy świat? – zaproponował komandor Skoczek.
– Nie zdążymy z terraformowaniem, Leon. – Preston i Skoczek znali się jesz
cze na długo przed wstąpieniem do marynarki, dlatego na osobności darowali
sobie oficjalne zwroty.
– Co zatem możemy zrobić?
– Zrezygnować z formowania.
Komandor uniósł brwi, nie był pewny, czy dobrze zrozumiał przełożonego.
– Pozostaje… Terra. Myślisz o powrocie? Zwariowałeś. Nie wiesz, co możemy
tam spotkać. Kiedy Prekursorzy opuszczali Ziemię poruszali się z prędkością
bliską prędkości światła. Przy tak dużym dystansie… Dla nas minęły wieki,
ale tam? – zamilkł. Zastanawiał się nad zagadnieniem dylatacji czasu. Ile lat,
według rachuby nieszczęśników, którzy nie opuścili ginącej planety, mogło
minąć w Układzie Słonecznym? Na pewno o wiele więcej.
Admirał był przygotowany na tę rozmowę.
– Dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem
lat. Kiedy tam dotrzesz...
46

– Kiedy tam dotrę?
– Polecisz na Trzecią Planetę i sprawdzisz, czy natura odwróciła działania
człowieka. Dzisiaj mamy sposoby, by znacznie lepiej zadbać o środowisko,
ale Initium jest dla nas za małe. Musimy wrócić w ciągu kilkuset lat, inaczej
nie przetrwamy. Dowiesz się, czy Terra nadaje się do ponownego zamieszka
nia i prześlesz informacje mojemu następcy. Polecisz prostą drogą, dzięki trzem
skokom w nadprzestrzeń podróż dla ciebie potrwa sto pięćdziesiąt cztery
miesiące. Na Initium miną setki lat. Przewidujemy, że do tego czasu skażenie
Oceanu Neotetydy osiągnie poziom krytyczny. Wielkie wymieranie, które już
się rozpoczęło, a którego jeszcze nie zauważamy, niebezpiecznie przyspieszy.
Będziemy musieli się wynieść. W nieznane, jak Prekursorzy, albo na Terrę.
– Nawet gdybym się zgodził, nie będę mógł przekazać wiadomości
z tej odległości.
– Mylisz się. Owszem, nie możemy na takim dystansie przesyłać dużej ilości
informacji w krótkim czasie, ale możliwe jest przekazanie pojedynczych cząstek
elementarnych. Prekursorzy potrafili przeprowadzać teleportację kwantową
z powierzchni globu do satelitów na orbicie, nasz zasięg to kilkadziesiąt
lat świetlnych.
– Tak czy siak, to misja samobójcza. Naprawdę myślisz, że się na to zgodzę?
Że ktokolwiek na to przystanie? – Skoczek nie mógł uwierzyć w to, co przed
chwilą usłyszał.
– Nie jesteś pierwszą osobą, którą o to poprosiłem.
– Co masz na myśli?
– Ona nie odeszła, Leon. Kiedy widziałeś ją ostatni raz? – zapytał Preston.
Nie musiał nic dodawać, Skoczek doskonale wiedział, kogo admirał ma na myśli.
– Spotkałem się z Ivette trzy tygodnie temu – odparł komandor.
Preston przytaknął, jakby spodziewał się tej odpowiedzi.
– Wysłałem ją z tą samą misją. Miała wsparcie trzech innych oficerów.
Straciliśmy łączność jeszcze zanim opuścili Układ Solenovum.
Skoczek z niedowierzaniem pokręcił głową.
– Kto z nią poleciał?
– Najlepsi. Bergen, Schmidt i Mâteiko.
Leon przytaknął.
– Jeszcze jakieś dyspozycje?
– Wyruszacie jutro. Statek będzie zaopatrzony w transponder cząstek ele
mentarnych, TCE. Jeśli prześlecie elektron, uznamy, że Ziemia nie spełnia
naszych oczekiwań, jeśli otrzymamy neutrino elektronowe, wyślemy flotę.
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Trzynaście lat później zespół Skoczka zbliżał się do Trzeciej Planety Układu
Słonecznego. Lot nie trwał długo, ale Marynarka Initium wolała oszczędzać
zasoby. I swoich ludzi. Załoga Merkuriusza spędziła lot w komorach krioge
nicznych. W taki sam sposób podróżowali kiedyś Prekursorzy – ci, którzy mogli
sobie pozwolić na opuszczenie umierającej Ziemi. Większość populacji planety
została na jej powierzchni, skazana na zagładę.
Leon westchnął zawiedziony. Wybudzili się dopiero na orbicie Ziemi,
to znaczy, że Merkuriusz nigdzie po drodze nie natrafił na ślad ekspedycji Ivette.
Przepadła. Dlaczego zgodziła się wziąć udział w tej misji? Dlaczego nic mu nie
powiedziała? Zgodził się poprowadzić ekspedycję, bo miał nadzieję odnaleźć ją
po drodze, ale nic takiego się nie stało.
Zalogował się do dziennika pokładowego.
Log-in: Komandor L. Skoczek
11:07 czasu wschodniego Initium
3082 rok według kalendarza gregoriańskiego
Transkrypcja zapisu audio:
Wybudzeni ze stazy niemrawo poruszamy się po pokładzie. Zgodnie
z procedurami kręcimy głowami, wymachujemy ramionami i wykonuje
my bolesne skłony, jakbyśmy przygotowywali się do gry w starożytnego
squasha. Zastałe kości trzeszczą, nieużywane od dawna mięśnie rozciągają
się z trudem. Serca biją wolno. Krew od jakiegoś czasu krąży już w naszych
żyłach i tętnicach, ale dopiero osiąga odpowiednie ciśnienie i prędkość
przepompowywania. Nagrywam ten log z trudem. Mam problemy z wymową
i oddychaniem.
Log-out: 11:08
Log-in: 11:33
Transkrypcja zapisu audio:
Odzyskaliśmy pełnię fizycznych władz. Zebraliśmy się na mostku przed
głównym wizjerem. Historycy ziemscy opisywali widok z orbity jako jeden
z najpiękniejszych obrazów, które ujrzało ludzkie oko – błękitno-zielona planeta
w delikatnych objęciach białych obłoków. Kiedy Prekursorzy opuszczali Układ
Słoneczny, przedstawiali to zupełnie inaczej – brudno-zielone oceany opasające
skrawki wypalonego, czerwonego lądu. Teraz, milion lat później, widok z orbity
przedstawia sytuację pośrednią. Poziom wody wyraźnie się obniżył, kontynenty
zajmują większą powierzchnię, niż wynika to z podań Prekursorów, a w wielu
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miejscach widoczne są zielone płaty lasów, rozrastające się po globie jak dobro
czynna pleśń.
Dokoła planety orbituje morze śmieci. Mimo upływu czasu resztki dawnych
satelitów – rządowych, wojskowych, nawigacyjnych, szpiegowskich i komer
cyjnych, razem z upiornym szkieletem Stacji Astronomicznej Unii Trójmorza –
nadal krążą wokół Ziemi. Rozwleczone, roztrzaskane przez kolizje z sąsiadami
i materią kosmiczną. Utrudniają podejście do lądowania.
[rozpoznano głos: podpułkownik Fiona Liu] Szukam odpowiedniego miejsca
na wejście w atmosferę Ziemi.
Log-out: 11:38
Satelity w dolnych warstwach termosfery rozpadły się tysiące lat temu, ale te
znajdujące się powyżej pułapu ośmiuset kilometrów nad powierzchnią planety,
nie były poddane niszczycielskim wpływom wilgoci, tlenu, zmian temperatur,
fotodysocjacji i fotojonizacji, dzięki czemu nie ulegały korozji. Ilość krążących
wokół Ziemi śmieci była problemem już w dwudziestym pierwszym wieku,
kiedy to SKA Polska, szwajcarska agencja kosmiczna i amerykańska DARPA
planowały posprzątać ten bałagan przy użyciu astronomicznych sieci lub
satelitów z c hwytakami.
Merkuriusz, statek zwiadowczy Marynarki Initium, lawirował między meta
lowymi obudowami dawno niedziałających stacji radiowych i panelami ogniw
galwanicznych wielkości boiska do siatkówki.
– Szukam odpowiedniego miejsca na wejście w atmosferę Ziemi – zawiado
miła Fiona Liu, pierwszy oficer w stopniu podpułkownika. – Szanse na czyste
podejście do lądowania wynoszą jeden do trzydziestu siedmiu.
– Czyli zginiemy jeszcze zanim znajdziemy się na powierzchni, świetnie! –
zawyrokował drugi oficer, chorąży Simon Hyrd.
– Nie teraz, Simon –zakończył Leon pesymistyczną tyradę pod
władnego, zanim na dobre się zaczęła. – Jakie mamy możliwości? – zwrócił się
do Liu.
– Opcja pierwsza: zostawiamy Merkuriusza na orbicie i korzystamy
z kapsuły medycznej, ale to droga w jedną stronę. Opcja druga: przebijamy
się przez ten śmietnik i mamy nadzieję, że nic nas nie skasuje. Opcja trzecia:
wyrastają nam anielskie skrzydła i jako duchy zstępujemy na powierzchnię,
nie przejmując się tym gratowiskiem.
Nawet gdyby nie planowali opuścić Ziemi, zejście na powierzchnię przy
użyciu kapsuły medycznej nie wchodziło w grę, ponieważ urządzenie kodujące
i przesyłające cząstki elementarne na Initium działało tylko wtedy, gdy zostało
podpięte pod główny moduł Merkuriusza. Nie mogli go przetransportować.
Komandor nawet w obliczu niespodziewanych sytuacji nie zapominał o misji,
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którą zobowiązali się wykonać, dlatego podsumował krótki stand-up Fiony
w zaledwie kilku słowach:
– Czyli jest tylko jedno wyjście.
– Trzecie – dopowiedział Simon, szczerząc zęby.
Pozujący na nieustępliwego pesymistę chorąży zgodził się wziąć udział
w tym, jak to ujął, malowniczym, kosmicznym, zbiorowym harakiri, bo mimo
wszystko był żądnym adrenaliny łowcą przygód.
Merkuriusz nabierał prędkości. Na mostku zrobiło się nieznośnie gorąco,
przebijali się przez kolejne warstwy atmosfery. Przecinając powietrze, statek
generował za rufą poziome tornado. Ciągnął za sobą pienisty warkocz chmur
i stertę kosmicznych śmieci, jak Superman w starych, ziemskich komiksach.
– Silnik hamujący numer trzy uszkodzony! – oznajmiła Liu.
– Wiedziałem!
– Silnik pierwszy i drugi na pełny ciąg, czwórka na zero.
Gdyby uruchomili trzy silniki, statek straciłby równowagę i zaczął się obracać.
Porośnięta żółtymi bylinami łąka niebezpiecznie zbliżała się we wszyst
kich kamerach Merkuriusza. Pojazd zaczął zwalniać, a na ekranach ukazał się
sprzęt, który wcześniej ciągnęli za sobą. Pozbawione hamulców anteny sateli
tarne, stateczniki i wielki bęben meteosatu pierwszej generacji runęły w dół,
ku powierzchni planety. Chwilę później silniki hamujące Merkuriusza zamie
niły szczątki cywilizacji Prekursorów w gorejący stop metalu i tworzyw sztucz
nych. Syntetyczna magma rozpłynęła się po polanie. Trawy, które napotkała
na swojej drodze, wybuchały płomieniami, jak główka zapałki potarta o draskę.
– Włączyć układ chłodzenia – polecił Skoczek.
Do wtóru głośnego syku, z podwozia statku zaczęła wydobywać się przej
rzysta ciecz i gęsta, biała mgła. Parujący ciekły azot w kilka chwil zapobiegł
rozprzestrzenieniu się pożaru i zestalił szczątki satelitów w makabryczną, szarą
bryłę.
– Gdyby dorobić do tego odpowiednią filozofię, ta kupa złomu mogłaby
stanąć w Muzeum Prekursorów. – Liu nigdy nie była fanką sztuki.
***
– Terra Antiqua. Terra incognita! Pierwszy raz od miliona lat Homo sapiens
stanął na powierzchni Trzeciej Planety od Słońca – uroczyście obwieścił Simon.
Rozejrzeli się po okolicy. Za polaną, na której wylądowali, rozciągał się las.
Skórzaste liście wysokich na sto metrów drzew wyrastały skrętolegle na krót
kich ogonkach. Kora tworzyła kontrastowe wzory. Przed wylotem przeszli
przyspieszony kurs biologii (na Initium odtworzono tylko niewielki procent
ziemskiej flory i fauny), ale od wylotu Prekursorów wiele mogło się zmienić.
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Milion lat to wystarczający czas, aby dryf kontynentów, zmiany poziomu morza,
cyrkulacji oceanicznej, chemizmu środowiska i klimatu przyczyniły się do
powstania nowych gatunków. Liu przypuszczała jednak, że ta roślina nie była tu
nowa, przodkowie mieszkańców Initium dobrze ją znali.
– To chyba eukaliptusy. Może uda nam się zobaczyć koalę? O ile nie wyginęły.
– Jaki poziom tlenu? – zapytał Skoczek.
– Dwadzieścia trzy procent, brak substancji szkodliwych w stężeniu
wyższym niż dopuszczalne. Temperatura powietrza: dwieście dziewięćdziesiąt
dwa kelwiny – oznajmił Hyrd, zerknąwszy na wskazania aparatury wbudo
wanej w przedramię jego kombinezonu.
– Możecie ściągnąć osłony hełmów – zarządził komandor i dał przykład
pozostałym członkom ekspedycji.
Oddychali głęboko, napawając się świeżym powietrzem jak najlepszym
narkotykiem. Przedzierali się przez las, ale nie udało im się znaleźć szare
go, przypominającego pluszowego misia torbacza. Gatunek był zagrożony
wyginięciem już w dwudziestym wieku. Susze, które nadeszły później, sprawiły,
że kiedy Prekursorzy opuszczali planetę, koala był na skraju zagłady.
Udało im się wypatrzeć kilka ptaków, których nie potrafili nazwać,
i różnokolorowe bezogonowe płazy. Co jakiś czas słyszeli szelest w leśnym pod
szycie. Leonowi wydawało się, że widzi białka oczu, ale cokolwiek czaiło się
w zaroślach, zawsze w porę się ukrywało.
Po dwóch godzinach marszu dotarli nad morze, w pobliże ujścia rzeki. Żółte,
słodkie wody strumienia mieszały się z zielonymi, słonymi falami oceanu.
Niosły ze sobą dużą ilość osadów z lądu, nieustannie rozbudowując okazałą
deltę. W pobliżu kręciły się gady o wielkich pyskach, wystających, stożkowych
zębach i długich ogonach osłoniętych spiczastymi osteodermami. Grzbiety wiel
kich jaszczurów pokrywały ciemnozielone i brązowe prymitywne pióra.
– To krokodyle – rozpoznał Simon. – Ale jakieś takie włochate.
– Najwidoczniej klimat się zmienił. Może nadeszły srogie zimy, a one się do
nich dostosowały?
Wiedzieli, że nie był to pierwszy raz, kiedy gady wykształciły pióra, taka
sytuacja miała miejsce wiele milionów lat wcześniej, w erze mezozoicznej.
Na piaszczystej plaży leżało sporo otoczaków, wygładzonych w trakcie trans
portu przez morskie fale. Wśród naturalnych granitów, kwarcytów, bazaltów
i gnejsów intensywnymi barwami wyróżniały się rdzawe resztki cegieł i przej
rzyste otoczaki szkła. Naturalne materiały (do wypalania cegieł wykorzysty
wano minerały ilaste, a do produkcji szkła piaski kwarcowe) mogły przetrwać
znacznie dłużej niż inne wytwory ludzkiej kultury.
Przeprowadzili pomiar promieniowania oraz podstawowe analizy
wód i gruntów, które umożliwiało im wyposażenie kombinezonów.
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 troje astronautów były od butów po kołnierz wypchane naukową aparaturą.
S
Przybysze z Initium mieli też do swojej dyspozycji kilka rodzajów uzbrojenia.
Nie znaleźli zanieczyszczeń antropogenicznych, poza wchodzącymi
w skład plażowego piasku plastiglomeratów, elementów osadu zbudowanych
z połączenia plastiku i naturalnych składników osadotwórczych – ziaren
kwarcu, lub fragmentów muszli mięczaków.
– Niesamowite. Wiecie, że kiedy po II wojnie światowej cywilizacja Prekur
sorów zaczęła na dużą skalę stosować polimery syntetyczne, uważano, że rozłożą
się w ciągu kilkudziesięciu lub kilkuset lat? – spytała Fiona. – Wygląda jednak
na to, że w niektórych przypadkach zajmuje to znacznie dłużej.
– Gospodarka odpadami była prawdziwą zmorą w ostatnich latach przed
Exodusem. Na szczęście ocean jest wolny od makro – i mikroplastików.
Wygląda na to, że da się tu żyć. – Simon zakończył ostatnie badania.
Kawałek od brzegu znaleźli resztki dawnych ludzkich siedzib.
Analiza chemiczna wykazała, że skruszone, popielate skałki wystające
spomiędzy krzaków i korzeni drzew to beton produkowany kiedyś przez
Prekursorów. Milion lat temu to mogły być fundamenty potężnego drapacza
chmur, dziś ledwo widoczna kupka kamieni.
– Chyba niewiele zostało tu po naszych przodkach.
– Właśnie na to liczyliśmy.
Wtedy usłyszeli szepty.
Otoczyły ich dwunożne, wyprostowane istoty o karmelowym odcieniu skóry.
Spiczaste uszy, smukłe nogi i długie ramiona upodabniały je do mitycznych
elfów, a duże brzuchy, krępe barki, masywne szczęki i ciemne oczy z tęczówką
nieodróżnialną od źrenicy do ich przeciwieństwa – goblinów i orków.
Okryci sukniami z traw, doskonale kamuflowali się w okolicy.
– Shén come down du ciel – szeptały istoty w dziwnej mieszaninie antycznych
języków: chińskiego, angielskiego i francuskiego.
Wszystkie te dialekty posłużyły kiedyś jako baza Wspólnej Mowy obywateli
Initium, dlatego astronauci zrozumieli przekaz. Bogowie zstąpili z nieba.
Fiona znała kilka starożytnych dialektów.
– Jesteśmy ludźmi. Przybyliśmy z planety Initium. Kim jesteście? – spytała
po mandaryńsku.
Istoty spoglądały na siebie z grymasem przypominającym zdziwienie.
Załoga Merkuriusza sądziła z początku, że interlokutorzy nie zrozumieli py
tania. Okazało się jednak, że pojęli je doskonale. Ich zdziwienie wynikało
z c zego innego.
– Ludzie? My: ludzie. Wy: bogowie. Przyszliście zabrać nas do Raju?
– Na Prekursorów! Pozostawieni. Oni przetrwali.
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– Najwyższy was oczekuje, chodźcie z nami.
Miejscowi zaprowadzili osłupiałych astronautów do swojej siedziby.
Simon podejrzliwie przyglądał się eskorcie.
– Dziwne. Też macie wrażenie, że w ogóle się nie zdziwili naszym przyby
ciem? Ani faktem, że możemy się dogadać? – szepnął tak, by usłyszeli go jedynie
Leon i Fiona.
Log-in: Komandor L. Skoczek
25:12 czasu wschodniego Initium
3082 rok według kalendarza gregoriańskiego
Transkrypcja zapisu audio:
Zanim Prekursorzy, ludzie, my… Zanim opuściliśmy Ziemię, spodziewaliśmy
się spotkać w przestrzeni kosmicznej inne inteligentne rasy. Czekaliśmy na kon
takt, który nigdy nie nadszedł. Używaliśmy wszelkich dostępnych narzędzi –
teleskopów kosmicznych, naziemnych obserwatoriów, anten nasłuchowych,
satelitów, sond i łazików. Nie znaleźliśmy obcych, kosmitów. Ani wtedy, ani gdy
wyruszyliśmy w drogę poza granice Układu Słonecznego. Za to przegapiliśmy
moment, w którym sami się nimi staliśmy.
Może zresztą zaczęło się to dużo wcześniej? Jeszcze przed Exodusem?
Rozparcelowaliśmy społeczeństwo na bogobojnych i ateistów, prostych i wy
kształconych, lewicę i prawicę, biednych i bogatych, Nas i Ich, Obcych.
Log-out: 25:14
Ziemianie, ludzie, Pozostawieni. Nowy gatunek rodzaju Homo.
Mieszkali w konarach kilku potężnych drzew rosnących w głębi lasu.
Hamakopodobne konstrukcje uplecione z wielkich palmowych liści służyły jako
przestrzeń życiowa dla społeczności złożonej z kilkudziesięciu długonogich
elfów. Ich masywne szczęki zmieniły kształt, ponieważ zamiast zróżnicowanego
uzębienia, jak u ich ewolucyjnych przodków, wypełniał je zestaw szerokich
i wysokich trzonowców typowych dla roślinożerców. O zmianie diety świadczyły
też pojemne trzewia.
U stóp drzew rozpalono ogień. Kiedy pierwsze, drobne gałązki uległy spa
leniu, zastąpiono je większymi fragmentami drewna. Przy pomocy długiego
patyka zagrzebano w popiele duże, czerwone owoce.
Najwyższy był kimś w rodzaju szamana. Poczęstował astronautów przys
makiem z ogniska i pokazał, jak przy użyciu łodygi skrzypu zeskrobać nadpaloną
skórkę. Prezentowane przez niego wierzenia Pozostawionych były dla załogi
Merkuriusza dość czytelne. Poza ostatnim elementem.
– Zapowiedziano wasze przyjście wieki temu, na początku świata.
Bogowie stworzyli Ziemię dla dobrego człowieka. Ale on zaprosił zło.
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Świat został zniszczony. Bogowie odeszli. Ziemia odrodziła się, lecz ku
przestrodze, pozostawiono na niej láng. Wilków.
– Jesteśmy bogami? Zaczyna mi się to podobać – Hyrd po raz pierwszy
wykrzesał z siebie odrobinę optymizmu.
– Nie jesteśmy bogami z twojej opowieści – uciął jego dywagacje Skoczek. –
Jesteśmy waszymi braćmi, pozostawionymi przez bogów w innym świecie.
Ten świat niebawem ulegnie zniszczeniu jak niegdyś wasz. Szukamy nowego
domu. Przybędzie nas więcej. Fiona, przetłumacz.
Szaman zastanawiał się nad znaczeniem tych słów.
Słońce schowało się za koronami drzew. Gęste listowie sprawiło, że nie
oczekiwanie zapadł zmierzch. Pozostawieni zaczęli wydawać z siebie pełne
zaniepokojenia, zwierzęce okrzyki. Błyskawicznie wspinali się na drzewa.
Już nie przypominali elfów. Długie ramiona nie służyły do strzelania z łuku.
Były wtórnym przystosowaniem do wspinania się na gałęzie, dowodem na to,
że ewolucja nigdy a priori nie dążyła do stworzenia człowieka jako ostatecznego
etapu zmian. Liczyła się tylko adaptacja do aktualnie panujących warunków.
Jeśli istniał kiedyś projekt, który nią kierował, zawiódł. A może to ludzie wyka
zali się tym wyjątkowym talentem, by pokrzyżować plany kogoś większego od
siebie? Naczelny architekt Ziemi, o ile istniał, milczał.
– Dokończymy jutro, wracajcie do swojego latającego drzewa. Nadchodzą
láng. Niebezpieczeństwo.
– Kim są? – zdążyli zapytać, zanim ich odprawił.
– Po prostu Wilkami. Żyją pod ziemią, ale przy świetle Luny wychodzą
zapolować. Ostatnio stały się wyjątkowo agresywne. W tej kwadrze straciliśmy
już dwóch członków wspólnoty.
Z ciemności co jakiś czas dobiegały złowieszcze warknięcia. Wrogie stworze
nia napotkali jednak dopiero w pobliżu statku.
Duże, czerwone oczy błyszczały złowieszczo. Światło latarek wyłuskało
pasma ciemnej sierści, sterczące, trójkątne uszy i długie, białe kły. Ku zdumie
niu przybyszów z Initium, drapieżniki poruszały się na dwóch nogach, zwinnie
i cicho, przez co przyjrzenie się im w całej okazałości było niemożliwe.
Wyrzucili ramiona w przód, uruchamiając wbudowane w rękawy działka
laserowe.
– Strzelać bez rozkazu!
Kolorowe rozbłyski rozpraszały władające polaną cienie, ale żaden pocisk
nie trafił celu. Drapieżniki były zbyt szybkie. Unikały obrażeń, jakby miały
dodatkowy zmysł ostrzegający je przed zagrożeniem.
Jeden z napastników nagle zmaterializował się pół metra przed Leo
nem, jakby przed chwilą zrodziła go panująca wokół ciemność. Zamachnął
się uzbrojonym w pazury ramieniem, ale komandor zablokował cios.
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Choć kombinezony należące do oficerów Marynarki Initium wzmacniały siłę
ludzkich mięśni, Skoczek z trudem utrzymywał obronną pozycję. Kolejne razy
zmusiły go do wycofania się w kierunku drzew. Po paru uderzeniach zrozumiał
styl walki przeciwnika i udało mu się wyprowadzić kontrę. Uderzył w twarde,
węzłowate mięśnie, ale nie zadał napastnikowi większych obrażeń.
Wilk warknął rozwścieczony i wznowił atak. Wychylił się w kierunku szyi
człowieka, kłapiąc groźnie zębami.
Sytuacja nie napawała optymizmem.
– Dobierają się do statku! Kończmy tę zabawę – ostrzegł Hyrd, sięgając do
kostki po pistolet foniczny.
Generowane przez niego dźwięki mogły ogłuszyć, wywołać ogromny
ból lub, w przypadku długotrwałej ekspozycji na działanie ultrawysokich
częstotliwości, zabić.
– Podnieść osłony hełmów, włączyć blokady akustyczne – polecił Skoczek,
w ostatniej chwili uchylając się przed kolejną serią ciosów.
Broń foniczna była groźna nie tylko dla napastników, ale także ludzi, którzy
nią władali.
Liu również sięgnęła po spluwę. Wycelowała w Wilka walczącego z Leo
nem i nacisnęła spust. Pozornie nie przyniosło to żadnego efektu. Urządzenie
generowało fale w zakresie niewyławialnym dla ludzkiego ucha, co nie znaczy,
że organizm nie reagował. Wilk zdążył powalić Skoczka na ziemię, ale zanim
zdołał uszkodzić jego kombinezon, zwinął się w kłębek, wyjąc z bólu.
Unieruchomili drapieżnego láng, aby lepiej mu się przyjrzeć.
Pozostali członkowie watahy odpełzali właśnie w zarośla, pisz
cząc przeraźliwie.
Komandor podszedł do statku i uruchomił jeden z zewnętrznych halogenów.
W białym świetle luminoforu ukazała się humanoidalna sylwetka Wilka.
– Robi się coraz ciekawiej.
– Liu, co to, twoim zdaniem, jest? ─ spytał Skoczek.
– Są trzy opcje.
– Dlaczego w twoim świecie zawsze są trzy możliwości?
Kobieta zbyła tę uwagę wzruszeniem ramion.
– Pierwsza: przebieraniec z Initium. Druga: miejscowy przebieraniec,
podróżujący w czasie. Trzecia…
– Zapewne jakiś przebieraniec – przerwał komandor.
– Właściwie chciałam powiedzieć, że to wytwór naszej wyobraźni, może
efekt tych podejrzanych owoców z ogniska, a może nigdy nie dotarliśmy
na Terrę, tylko zamknęli nas w wariatkowie i szprycują halucynogenami?
– Lepiej przyjdźcie na mostek. Wygląda na to, że atak nie był przypadkowy.
Zabrali TCE.
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Log-in: Komandor L. Skoczek
38:22 czasu wschodniego Initium
3082 rok według kalendarza gregoriańskiego
Transkrypcja zapisu audio:
Stworzenia, które nas zaatakowały, także są ludźmi. A przynajmniej ewolu
cyjnymi potomkami ludzi. Ostre zęby sugerują, że żywią się mięsem. Duże oczy
wyłapują każdą drobinę światła, prawdopodobnie dzięki kryształom guaniny
lub innej formie tapetum lucidum. Ich skóra, ta prawdziwa skóra, jest bardzo
blada, widać, że unikają słońca. Szaman mówił, że za dnia kryją się pod ziemią.
Grzbiety okrywają zwierzęcymi futrami, a ich ręce zakończone są niezwykle
długimi palcami i paznokciami przekształconymi w pazury.
Cała ta sytuacja przypomina mi pewną historię. W ziemskiej powieści z XIX
wieku George Wells opisał podróż w czasie. W jego wizji Ziemię w przyszłości
zamieszkiwały dwie rasy: Elojów, pięknych potomków ludzi, którzy zo
stali na powierzchni, i Morloków – albinosów zamieszkujących podziemia,
traktujących Elojów jak hodowlane bydło. Rzeczywistość różni się nieco od fikcji,
ale dla rozróżnienia gatunków, będę używał tych określeń w moich logach.
Zastanawia mnie tylko jedno. Dlaczego Morlokowie zabrali nasz TCE.
Niepodłączony do statku jest niezdatny do użytku, a nawet gdyby… na co
ziemskim drapieżnikom możliwość teleportacji cząstek elementarnych poza
Układ Słoneczny?
Log-out: 38:28
– W nocy straciliśmy kolejną osobę – oznajmił ze smutkiem Najwyższy. –
Láng stali się bardzo zuchwali. Obawiam się, że nie przetrwamy do zimy.
Siedzieli u stóp rosłego eukaliptusa. Słońce stało w zenicie, ale hamakiposłania Elojów dawały sporo cienia.
– Co się dzieje zimą? – spytał Skoczek.
– Wilki idą spać. A u nas rodzą się kolejni członkowie społeczności.
Nie widzieli nigdzie kobiet w ciąży. Może je przed nimi ukrywano?
Nie spytali, nie to było teraz najważniejsze.
– Znamy sposób, żeby ich powstrzymać.
– A więc jesteście bogami? Przybyliście, by nam pomóc?
– Przybyliśmy, by pomóc sobie.
Szaman westchnął, przypominając sobie wczorajszą rozmowę.
– Przemyślałem to. Nie możecie tu sprowadzić swojego ludu i mechanicz
nych drzew.
– Nie możecie nam zabronić – prychnął Simon. – Planeta nie należy do was.
Leon i Fiona obrzucili go karcącymi spojrzeniami.
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– Problemy zaczęły się, kiedy wylądowało tu pierwsze mechaniczne drzewo.
Trzy czwarte Luny wstecz. Podejrzewaliśmy, że pojawi się kolejne. Śledziliśmy
wasze poczynania od samego początku. Słyszeliśmy rozmowy tych, którzy
przybyli przed wami, nie wszystko rozumieliśmy, ale wiedzieliśmy, że możemy
się porozumieć. Baliśmy się… ale kiedy zobaczyliśmy, jak nadlatuje wasze drze
wo, postanowiliśmy z wami porozmawiać. Myśleliśmy, że jesteście przepowie
dzianymi wybawcami. Teraz wiemy, że nie. I jeśli przybędzie was więcej, zginie
nie tylko wasz świat, ale i nasz. Wciąż widoczne są tu znaki poprzedniej zagłady.
Ziemia się odrodziła, ale nosi blizny, które jeszcze długo będą się goić.
Astronauci spojrzeli na siebie z zaskoczeniem. Pierwsze mechaniczne
drzewo? Ci, którzy przybyli przed nimi?
Serce Skoczka zaczęło bić jak szalone.
– Porozmawiamy o tym później – zawyrokował. – Powiedz nam, gdzie znaj
dziemy drzewo, które przybyło przed nami. I Morloków.
Widząc zdziwioną minę szamana, poprawił się:
– Wilków.
– Wskażę wam drogę, ale niczego tam nie znajdziecie. Drzewo jest puste,
a láng skosztują dziś waszego mięsa, jeśli nie odpuścicie.
Poszli obejrzeć Turmsa. Statek, który wylądował w okolicy trzy tygodnie
wcześniej, był architektonicznym i technologicznym odpowiednikiem okrętu
komandora Skoczka. Pojazd posadzono w środku dużej kotliny krasowej.
Kapsuła wielkości korony dębu, zwężała się ku jajowatemu sklepieniu.
Zewnętrzne panele zdobiły odporne na wysokie temperatury kamery, czujni
ki termiczne, ogniwa galwaniczne i wodorowe. Zamocowane u dołu zbiorniki
paliwa i dysze rakietowe sprawiały wrażenie kotwic, mocujących konstrukcję
w morzu traw. Trzy asymetryczne stateczniki upodabniały pojazd kosmiczny do
poddanego eksperymentom genetycznym anioła.
Główny właz nosił ślady pazurów. I krwi.
Leon wbiegł do środka, nie zastanawiając się nad tym, że Turms jest ideal
nym miejscem na zasadzkę.
– TCE i komunikatory niesprawne.
– Musiały ulec uszkodzeniu zaraz po wylocie, dlatego Initium straciło ich
z radaru.
Leon szybko opuścił pojazd i dopadł szamana.
– Znaleźliście ciała? Gadaj! Zeżarły ich Wilki?! – wykrzyczał.
– Tak, znaleźliśmy ogryzione ciała trzech mężczyzn. Przykro mi.
– Leon? – Fiona próbowała zorientować się w sytuacji.
– Bergen, Schmidt i Mâteiko. To znaczy, że Ivette żyje…
– Nie wiesz tego, Leon. Nie rób nic głupiego.
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– Nie wiemy, co się stało z kobietą. Ale láng nie oszczędzają nikogo.
– Poszukamy jej, ale najpierw zajmiemy się Morlokami. Przy odrobinie
szczęścia znajdziemy coś. Sam nie wiem. Poszlakę, wskazówkę, gdzie jej szukać.
Szaman nie próbował wpływać na decyzje przybyszów, odstąpił od nich
i wskazał kierunek.
– Dwa tysiące kroków ku wschodowi. Za głazami, które przetrwały okres
Wielkiej Zimy jest zejście do jaskiń. Woda wydrążyła te tunele wiele Lun temu,
gdy nadeszły Ciepłe Dni. Nikt stamtąd nie wrócił. Tylko Wilki potrafią poruszać
się po podziemiach.
Podziękowali Najwyższemu i ruszyli we wskazanym kierunku. Szli wzdłuż
potoku wycinającego sobie drogę w wapiennym podłożu.
Minęli stado długonogich antylop z pyskami zakończonymi krótkimi trąbami.
Dzięki żółto-rdzawej krótkiej sierści wyglądały, jakby wyrastały bezpośrednio
z traw. Krok po kroku dostojnie przemierzały równinę, nie zwracając uwagi
na nietypowo odzianych człowiekowatych.
– Zwróćcie uwagę na stopy tych stworów, to jakiś nowy gatunek parzysto
kopytnych – zgadywała Fiona.
W oddali pod samotną akacją żerowały stworzenia wyglądające jak
krzyżówka żyrafy i nosorożca. Miały grubą, szarą skórę i grube nogi, a do tego
długie szyje i niewielkie głowy.
Zanim zeszli pod powierzchnię ziemi, komandor połączył się z Merkuriu
szem, by nagrać ostatniego loga. Oznaczył go jako „osobisty, otworzyć w przy
padku śmierci”.
Log-in: Komandor L. Skoczek
46:55 czasu wschodniego Initium
3082 rok według kalendarza gregoriańskiego
Transkrypcja zapisu audio:
Najwyższy ma rację. Nie możemy skazać Ziemi na zagładę. Kolejny raz.
Niczego się nie nauczyliśmy, powtarzamy te same błędy. Initium? Powinniśmy
nazwać nasz świat Sequentium. Nie jest żadnym nowym początkiem, tylko
kontynuacją niszczycielskiej egzystencji naszego gatunku. Gatunku, który,
jak pokazała historia Ziemi, jest przeżytkiem. Ewolucyjnym przegranym,
wykorzystujący relatywizm podróży międzygwiezdnych do przedłużenia swojej
skazanej na zagładę egzystencji. Nie jesteśmy krokodylami, nie potrafiliśmy
wyhodować piór, by się przystosować. Nasze ciała cały czas okrywają sztywne
łuski, czyniąc nas niezdolnymi do życia w nowym świecie. Dla Homo sapiens
zgasło światło. Słońce świeci dla Elojów i dla niecierpiących jego ciepła Morloków.
Jeśli odzyskamy transponder, przekażemy Initium negatywny sygnał.
Pani podpułkownik, panie chorąży – Fiono, Simonie – jeśli nie wrócimy
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na Merkuriusza w pełnym składzie i odczytacie moje logi, mam nadzieję,
że zrozumiecie moją decyzję. I że ją podtrzymacie.
Log-out: 47:01
Wejście do jaskiń znajdowało się w pobliżu grupki ostańcowych skałek.
Przy głazie w kształcie żółwiej skorupy. W tym miejscu potok kończył się
ponorem, wydrążonym przez wodę otworem, prowadzącym pod powierzchnię.
Polimerową linę z masywnym karabińczykiem zamocowali wokół jednego
z głazów. Po kolei przepasali się sznurem. Zawiązali fachowe węzły, tworząc
stabilne uprzęże. Uruchomili wmontowane w kombinezony latarki i opuścili się
w głąb jaskiń. Hyrd zszedł pierwszy.
– Ciemno tu jak w rurze odpływowej – stwierdził.
Stanęli na dnie przepastnej jamy. Z góry przez ponor nieustannie wlewała
się woda, wpuszczając niewiele światła. Podziemna komora miała rozmiary
kortu do badmintona. Jej ściany zdobiły różnego rodzaju nacieki: draperie,
stalaktyty, heliktyty, wszystkie powstałe w efekcie wytrącania węglanu wapnia
z przepływającej tędy wody.
Od głównej komory odchodziło kilka korytarzy.
– Tymi tutaj nie przejdziemy, tym bardziej nie zmieściły się tam Morloki –
stwierdził Skoczek, wskazując południowe odnogi podziemnego labiryntu.
– Zostają trzy możliwości. Pierwsza: pójdziemy najszerszym przejściem
na północ i zachowamy minimalne szanse na obronę. Druga: pójdziemy
na północny zachód, czołgając się między stalagnatami tak długo, aż coś nas zeżre,
bo nie będziemy w stanie zawrócić. Trzecie: wyfruwamy stąd na powierzchnię,
pokazujemy metaforyczny środkowy palec admirałowi Prestonowi i wracamy
do domu.
– Czyli północny zachód.
Leon nie skomentował żadnego z tych stwierdzeń. W przeciwieństwie do
kolegów na stres nie reagował nerwowymi żartami. Poszli na północ.
Z początku szeroki korytarz zwężał się z każdym krokiem.
– Nasz plan diabli wzięli. Jeśli użyjemy tu broni fonicznej, te wapienne sople
pospadają ze stropu i rozwalą nam łby. Jeśli jej nie wykorzystamy, skonsumują
nas te wasze Morloki, Wilki, czy cokolwiek to jest.
– Przymknij się, Simon.
Doczołgali się do wylotu korytarza i skryli za szerokim stalagmitem.
Tunel kończył się kulistą pieczarą oświetloną migotliwym płomieniem ogniska.
Dym z ogniska uchodził na powierzchnię wąskim kominem krasowym. Wokół,
okryci zwierzęcymi skórami, spali Morlokowie. Pod jedną ze ścian, na natural
nym podwyższeniu znajdowały się elementy komunikatorów Trumsa i trans
ponder Merkuriusza. Za nimi, na stosie skór, siedziała Królowa Wilków.
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– Cześć, Leon – powiedziała we Wspólnej Mowie Initium. – Czekałam
na ciebie.
Fiona zaklęła po mandaryńsku, Simon wytrzeszczył oczy, próbując jak
najwięcej zobaczyć w półmroku jaskini.
Skoczek nie odpowiedział, był zbyt zaskoczony. Doskonale rozpoznawał ten
głos, choć wyłapywał też drobne różnice w stosunku do tego, jak brzmiał, kiedy
słyszał go ostatnim razem. Trzy tygodnie przed wylotem.
Niektórzy Morlokowie podnosili się ze swoich posłań. Królowa poleciła im
w gardłowej mowie, aby nie atakowali przybyszów. Władczyni Wilków nie
miała ostrych zębów, świecących w ciemności oczu, ani ostrych pazurów.
– Zaniemówiłeś, komandorze?
– Ivette, co się stało? Zmusili cię do tego? – wykrztusił z siebie.
– Zmusili? Cały ty – prychnęła pogardliwie. – Nikt mnie do niczego nie
zmusił, Leon. Jestem tu z własnej woli. Nigdy nie rozumiałeś, że mogę coś robić
po swojemu, prawda?
Być może miała rację, ale Skoczek wiedział, że nie to jest sednem problemu.
Teraz już wyraźnie wyczuwał zmianę w jej głosie. Tak jak zawsze przeciągała
samogłoski, ale cała towarzysząca temu zalotność gdzieś się ulotniła. Zastąpiła
ją nerwowość i agresja. Kiedy znów się odezwała, mówiła jak w transie, łącząc
wspólną mowę z przypominającym warknięcia dialektem Morloków:
– Kiedy jeszcze w Układzie Solenovum padły nasze komunikatory,
wiedziałam, że Preston wyśle cię moim tropem. Z początku nawet się ucieszy
łam, ale gdy dotarliśmy na Ziemię, wszystko się zmieniło. Láng zaatakowali nas
następnego dnia po wylądowaniu. Zabili Bergena, Schmidta i Mâteikę. To, czego
nie zjedli na miejscu, zabrali ze sobą do jaskiń. Później wyrzucili ogryzione
szkielety. Zaciągnęli mnie pod powierzchnię. Z jakiegoś powodu nie dobrali się
do mnie od razu. Długo im się przysłuchiwałam. Ich język przypomina trochę
dawny hiszpański. Poznałam problemy dręczące społeczność wilków i… Udało
mi się z nimi porozumieć. Obiecałam pomóc. Uczynili mnie swoją Królową.
Nazywają mnie Envado Por las Estrellas, Zesłana Przez Gwiazdy. Specjalnie
dla mnie pieką mięso, które zdobędą na górze, i zbierają kilka gatunków jadal
nych roślin.
– Komandorze, co robimy? – wtrąciła Fiona. – Skończyły mi się opcje.
Leon nie odpowiedział. Nie odwracał wzroku od Ivette.
– Władczyni Podziemi? Po co ci to? – spytał stanowczo, starając się wyprzeć
z pamięci kobietę, którą poznał na Initium.
Rzeczowy ton wyraźnie zirytował Zesłaną Przez Gwiazdy.
– Po co?! Rozejrzyj się! To przeznaczenie, Leon. Moja nowa rodzina wpadła
w kłopoty. Jest nas więcej, niż myślisz, a jedzenia nie przybywa. Jestem tu, by im
pomóc. Zobowiązałam się sprowadzić nowe źródło pożywienia.
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– Chyba żartujesz! – wybuchnęła Fiona.
Ivette nie była zadowolona z faktu, że ktoś jej przerywa.
– Zjedzcie tamtych dwoje – rzuciła. – Tego zostawcie – wskazała na Skoczka.
Morlokowie okrążyli młodszych stopniem załogantów Merkuriusza.
Simon sięgnął do kostki po broń foniczną.
– Nie odważysz się użyć tego pod ziemią. Zabijesz wszystkich, łącznie
z komandorem! – zadrwiła Ivette.
– Nie mam innego wyjścia!
Leon dołączył do swoich podwładnych w nierównej walce. Próbowali unikać
ciosów, odpierać coraz bardziej zuchwałe ataki Wilków lub atakować, kopiąc
ciężkimi butami kombinezonów, ale Morlokowie mieli przewagę fizyczną
i liczebną. Z zadowoleniem szczerzyli kły. Wiedzieli, że tylko chwila dzieli ich od
nieoczekiwanego posiłku. Kiedy astronauci opadną z sił, pazury napastników
szybko poradzą sobie nawet ze wzmocnionymi skafandrami kosmicznymi.
Leon spojrzał na Ivette. Nie poznawał jej. Czarne oczy kobiety, w których
kiedyś dostrzegał ambicję i sympatię, teraz wypełniał obłęd. Trauma, którą
musiała przeżyć po opuszczeniu pokładu Trumsa, sprawiła, że w jej ciele
zamieszkał ktoś inny.
Skoczek z trudem przebił się poza krąg Morloków. Złapał niestrzeżoną
Królową za szyję i zacisnął palce. Kobieta krzyknęła, zwracając uwagę swoich
poddanych, ale było za późno. Leon uniósł, wierzgającą nogami Ivette nad ziemię.
– Każ im przestać albo cię uduszę.
Zesłana Przez Gwiazdy roześmiała się.
– Nie zabijesz mnie, Leon. Nie mógłbyś… Gdybyś o mnie zapomniał, jak ci
radziłam, nie poleciałbyś za mną na Terrę.
Miała rację, jednak Skoczek nie poluźnił chwytu. Kobieta machnęła ręką.
Morlokowie zrobili dwa kroki w tył.
– Pat. Zmywajmy się stąd, serio – poprosił Simon bez cienia wesołości w głosie.
Leon poluźnił chwyt, odstawił kobietę na dno jaskini.
– Oddaj transponder.
– Jak tylko odwrócimy się do nich plecami, zginiemy – ostrzegła Fiona.
– Musimy ich sprzątnąć, inaczej mieszkańcy Initium nie mają tu po co
wracać – doradził Simon, odzyskując nieco animuszu
– I tak nie mogą tu przylecieć.
– Jak to?!
Ivette zaśmiała się gardłowo.
– Jeszcze im nie powiedziałeś, co postanowiłeś, panie szlachetny? –
domyśliła się Zesłana Przez Gwiazdy.
– O czym ona mówi?
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Królowa Wilków szczeknęła dwukrotnie, wykorzystując zamieszanie.
Ktoś sypnął wapiennym piaskiem i ognisko zgasło.
– Bierzcie transponder!
Leon złapał urządzenie i rzucił na oślep w kierunku, w którym przed
momentem stali jego podkomendni.
Jaskinię wypełniły warknięcia i urywane krzyki. Leon szarpał się z dwójką
Morloków. Odepchnięty uderzył głową w kamienny sopel i stracił przytomność.
***
Komandor Skoczek ocknął się na pokładzie Merkuriusza. Nigdzie nie widział
podpułkownik i chorążego. Na mostku krzątała się Królowa Wilków i para Mor
loków. Za iluminatorami widział rozgwieżdżone niebo.
– Podaj login, skarbie – rzekła słodko Zesłana Przez Gwiazdy.
Leon przez chwilę zobaczył dawną Ivette. Przypomniał sobie, jak się
uśmiechała, kiedy przynosił jej kwiaty i jak marszczyła nos, kiedy czymś
ją rozzłościł.
Stojący za nią, okryci szarymi futrami Morlokowie stanowili wystarczające
przypomnienie beznadziejności sytuacji, w której się znalazł.
– Chyba się nie zdecyduję.
– W takim razie może pozwolę im zjeść twoją łydkę. Wtedy zmienisz zdanie?
***
3095 rok według kalendarza gregoriańskiego
Dumne, granatowe okręty Marynarki Initium wytracały prędkość przed
podejściem do głównego pasa planetoid. Jednostki mieszkalne, transportowe
i dyplomatyczne przecinały przestrzeń kosmiczną w szyku ustalonym przed
wylotem. Wracali.

Mateusz Antczak
O autorze: pyra z urodzenia, geolog, paleontolog, popularyzator nauki. Miłośnik fan
tastyki naukowej w stylu Wattsa, Crichtona i Childa, w swoich tekstach stara się mieszać
naukę z fikcją. Zdobywca Grand Prix IV Konkursu Aurora UAM. Autor opowiadań opubli
kowanych w Szortalu na wynos, Magazynie Biały Kruk, Histerii, na portalu Kostnica oraz
w antologiach: „13 Fantastycznych”, „Mikrohistorie 2018”, „Zostań bajkowym bohaterem
III” i „Punks not dead”. Wiosną kolejne opowiadanie ukaże się w magazynie Lost&Found.
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Z lodu
Beatrycze Nowicka

Kustosz Muzeum Starożytności uważał się za osobę opanowaną i cierpliwą,
dzisiaj jednak zmuszony był ten osąd zrewidować. Niewyspany i poddener
wowany, nie mógł sobie znaleźć miejsca. Odkąd przyszedł do pracy, zdążył
już dwa razy sprawdzić wszystkie dokumenty, jakie spłynęły wczoraj z działu
administracji, i mniej lub bardziej słusznie zbesztać czterech podwładnych.
Strach, że ci z Programu Kosmicznego się pomylili i procedura znowu się nie uda,
walczył w głowie kustosza o pierwszeństwo z obawą, że cofnięto jego pozwo
lenie na uczestnictwo w kluczowej fazie eksperymentu. Byłoby to potwornie
nieuczciwe, zważywszy, że zarekwirowali jego najcenniejsze znalezisko, ale
przecież mogli tak zrobić. Badania Programu miały najwyższy priorytet i nikt
nie ośmielał się tego kwestionować. Chiri tym bardziej powinien rozumieć –
on, który prowadził wykopaliska w ruinach miast Starożytnych, wiedział naj
lepiej, jak mało pozostało z zaawansowanej niegdyś cywilizacji.
Umysł kustosza wypełniły wspomnienia – rdzewiejący metal, kruszejący
beton, grube warstwy w różnym stopniu zgniecionych odpadów. Przesiewali
je całymi godzinami pod bacznym spojrzeniem głównej archeolog, a prywatnie
babki Chiriego. Dekady badań zaowocowały zgromadzeniem pokaźnej kolekcji
przedmiotów, ale wciąż nie byli ani o krok bliżej wyjaśnienia, co doprowadziło
do upadku Starożytnych. Mnożono rozmaite hipotezy i toczono o nie spory,
dość jałowe z braku jakichkolwiek twardych dowodów. Wszyscy jednak
zgadzali się co do tego, że kosmiczna ekspansja może zapobiec powtórzeniu
się sytuacji z przeszłości. Udało im się założyć bazy na Księżycu i – kosztem
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poświęcenia wielu pokoleń – kolonię na najbliższej planecie. Żeby pokonać
ogromne przestrzenie dzielące ich od zdatnych do zamieszkania planet, potrze
bowali czegoś więcej, i tutaj wkraczał najnowszy projekt Programu związany
z technologią kriogeniczną. W ten oto sposób rozmyślania Chiriego zatoczyły
koło. Ponownie sprawdził godzinę i przy okazji zorientował się, że zjadł już
połowę paczki pestek dyni, które lubił pogryzać przy pracy. Wspomnienia
o babce podsunęły mu pomysł, aby zrobić obchód muzeum.
Mijał zamaszystym krokiem kolejne korytarze, słysząc tylko szuranie stóp
podwładnych. Nie dziwiło go to – zapewne plotka o nastroju szefa rozeszła się
szybko. Nawet najbliżsi współpracownicy Chiriego woleli schodzić mu z drogi.
Nikt nie niepokoił kustosza, gdy ten zatrzymywał się przed gablotami i przyglądał
wystawionym tam przedmiotom. Oto kolekcja figurek przedstawiających ko
biety Starożytnych. Ich sylwetki były wystylizowane, zwłaszcza wyolbrzy
miono niektóre drugorzędowe cechy płciowe. Musiały służyć jako talizmany
zapewniające płodność. Sądząc z licznych znalezisk, Starożytni mieli na tym
punkcie wręcz obsesję. Nic zresztą dziwnego, z badań paleontologicznych
wynikało, że rozmnażali się bardzo wolno.
Tak, to kolejny dobry przykład, pomyślał Chiri, przyglądając się przy
drożnej kapliczce, jednej z nielicznych zachowanych w dobrym stanie, mimo
że tego rodzaju budowle Starożytni stawiali z zadziwiającą regularnością
wzdłuż głównych ulic. Jednak rzadko kiedy udawało się znaleźć taką
z zachowaną polichromią. Rysunki były prymitywne, a ich symbolika oczywista.
Jeden z wujków Chiriego napisał pracę, w której postulował, że „kult kapliczek”
tkwił swoimi korzeniami w zamierzchłej historii Starożytnych.
Na dłużej zatrzymał się jeszcze przy wystawie dzwonków wiatrowych wyko
nanych z połyskujących krążków. Kustosz pamiętał ich przyjemny dźwięk.
Może warto by umieścić w gablocie dmuchawę i uruchamiać ją co jakiś czas?
Istniało ryzyko uszkodzenia dzwonków, ale samych krążków odnaleźli na tyle
dużo, że w razie czego mogliby wymieniać zniszczone elementy. Chiri uważał,
że aby poznać Starożytnych, trzeba starać się podzielić ich doświadczenia.
Ocknął się z zamyślenia przed masywnymi drzwiami prowadzącymi
do Sekcji Śnieżnej, obecnie zamkniętej dla zwiedzających. Chiri przesunął kartą
magnetyczną nad czytnikiem. Skrzydła rozsunęły się cicho, a w twarz kustosza
uderzył mroźny podmuch. Wszedł do środka i szybko zamknął za sobą drzwi.
Na ścianach korytarza pyszniły się zdjęcia gór, ale nijak się miały do prawdzi
wych widoków. Kustosz pamiętał je – ogromne i groźne. Kamień i lód, oślepiający
blask słońca na zmianę z zamiecią. Otwarte niebo i żadnego miejsca, by się szyb
ko schować. Wszyscy członkowie wyprawy walczyli ze strachem. To, co robili,
było niebezpieczne, bardzo kosztowne i wyjątkowo trudne do przeprowadze
nia. On jednak uważał te wysiłki za warte swojej ceny.
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Pamiętał dzień, w którym spojrzał w twarz Starożytnego. Nie wyschniętej
mumii, na jakie natrafili inni, a ciała cudem zachowanego pod warstwą
lodu. Chiri miał wrażenie, że za moment mężczyzna otworzy oczy i wsta
nie. Wrażenie było przemożne i archeolog z trudem opanował kolejny atak
atawistycznego strachu. Ale oprócz lęku było coś jeszcze: fascynacja, która
napędzała Chiriego, gnała przez świat w poszukiwaniu kolejnych śladów –
śmieci, pozostałości budynków, kości. Na koniec zaprowadziła go w góry, gdzie
dokonał największego odkrycia w historii badań nad Starożytnymi. Był blisko,
tak blisko. Wystarczyło sięgnąć ręką i... wtedy nagle euforia zmieszała się
z rozpaczą, że to wciąż za mało i Chiri nigdy tak naprawdę ich nie zrozumie.
Ale co, jeśli wtedy się mylił?
Kilka lat później, dzięki znalezionym w wysokich górach zwłokom, wiedzieli
już bardzo wiele na temat biologii Starożytnych – na przykład to, że szare
kombinezony niektórych, wcale nie były dla nich szare, a wręcz przeciwnie –
jaskrawo ubarwione. Warunki panujące w wysokich górach były szkodliwe
dla ich organizmów, tak samo, jak dla pobratymców Chiriego. Dlaczego więc
udawali się w tak niegościnne rejony? Archeolodzy skłaniali się ku hipotezie,
że wędrówka miała charakter rytualny. W nieskończoność debatowano nad
znaczeniem licznych symboli zdobiących ubrania zamarzniętych i zastana
wiano się, czy ich śmierć miała charakter przebłagalnej ofiary dla gór, czy może
chodziło o wyprawę inicjacyjną. Przeciwnicy tej teorii postulowali, że chodziło
o rodzaj kary. Chiriego nie przekonywał żaden z tych pomysłów, jednak nie
potrafił podać racjonalnych kontrargumentów.
Odkrycie wywołało modę na Starożytnych. Kustosz i jego zespół mieli
swoje pięć minut sławy, a muzeum przyciągało tłumy. Później, jak to zwykle
bywa, szał przeminął i pradawnym inteligentnym gatunkiem znów intereso
wali się głównie specjaliści. Chiri jednak nie przestawał regularnie odwiedzać
Sekcji Śnieżnej. Przystawał kolejno przed sarkofagami-zamrażarkami
i wpatrywał się w nieruchome twarze. Nikomu się nie przyznał, że ponadawał
Starożytnym imiona. Czasem, gdy był pewien, że nikt nie podsłucha, prze
mawiał do nich, wyobrażając sobie, jak niespodziewanie pada odpowiedź.
A potem, pewnego dnia, przybyła bardzo ważna delegacja z bardzo ważnymi
dokumentami, wedle których muzeum było zobowiązane przekazać najlepiej
zachowane „eksponaty” (Chiri już dawno przestał myśleć o Starożytnych
jako o eksponatach) Programowi Kosmicznemu jako obiekty do badań.
Oficjalnie pracowali nad technologią zamrażania kosmonautów na czas lotów
międzyukładowych i potrzebowali mieć na kim testować techniki rozmrażania.
Kustosza nie do końca to przekonywało – czym innym jest przecież szybkie
mrożenie organizmu, któremu wcześniej podano zestaw odpowiednich
związków chemicznych, a czym innym śmierć z zimna. Wedle wyjaśnień
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rządowej agencji, doświadczenia na zwierzętach wypadły obiecująco, więc
nadszedł czas przeprowadzić testy na inteligentnej formie życia, a przecież
„lepiej na nich niż na naszych”. Chiri podejrzewał, że faktycznym celem projektu
była próba zdobycia dostępu do wiedzy Starożytnych. Nie wierzył w sukces
przedsięwzięcia, to zbyt skomplikowana sprawa. Tylko mu ich zniszczą,
próbując. Pamiętał, jak mało brakowało, by rzucił się z zębami na urzędnika
nadzorującego Projekt. Jednak rozsądek zwyciężył i Chiri tylko nerwowo
przygładzał wąsy, gdy zabierali sarkofagi. Nie mógł nic zrobić.
Pisk komórki wyrwał kustosza z zamyślenia. Wreszcie przyjechali!
Czekali na niego pod bocznym wejściem. Przedstawicielowi Programu, młodemu,
zaaferowanemu mężczyźnie, towarzyszyła trójka ochroniarzy. Przywitali się
szybko i bez zbytniej wylewności. Mimo to kustosz ośmielił się zapytać, czy nie
mogłaby mu towarzyszyć chociaż jedna z jego sióstr (wszystkie poszły w ślady
babki, dzięki czemu odkrycie w górach było osiągnięciem całej ich rodziny).
– Nie chcemy rozgłosu – upomniał go agent. – Wielu z nas wolałoby nie
angażować nikogo spoza Programu, zrobiliśmy wyjątek tylko ze względu
na pana zasługi.
Chiri zrezygnował z dalszych negocjacji i dał się zaprowadzić do samo
chodu. Przejechali przez miasto i skręcili w tunele prowadzące do Centrum
Badań Kosmicznych. Minęli kilka kontroli, na których skrupulatnie sprawdza
no ich przepustki. Wysiedli na jednym z podziemnych parkingów, gdzie Chiri
został przekazany pod opiekę badaczce bezpośrednio zajmującej się sprawą.
Shara była o wiele bardziej rozmowna, podzielała też fascynację Starożytnymi.
Gdy zagłębiali się w labirynt kompleksu, referowała kustoszowi postępy badań.
– Co za szczęście, że mają biologię tak podobną do naszej – ekscytowała
się. – Mogliśmy korzystać z wyników badań prowadzonych na myszach. –
Posmutniała. – Ale i tak straciliśmy trójkę. Ich mózgi były zbyt poważnie uszko
dzone w momencie zamarzania. Nie dało się nic zrobić, poza sekcją zwłok.
Kustosz cicho prychnął z rozżalenia. Shara oczywiście to usłyszała.
Odwróciła się do niego.
– Rozumiem, że nie podoba się panu niszczenie zabytków – powiedziała
uspokajającym tonem. – Ale to nasza ogromna szansa! I wszystko wskazuje
na to, że nastąpił przełom. Udało nam się przywrócić funkcje życiowe obiektowi
numer 5. Wprowadziliśmy go w stan śpiączki farmakologicznej. Wybudzanie już
powinno się rozpocząć.
Procedura odkażania okazała się kolejnym, na szczęście już ostatnim
krokiem dzielącym kustosza od celu. Chcieli mu zabrać talizman, który ze
sobą przyniósł, ale tłumaczył, że jego widok może doda otuchy budzonemu,
i w końcu stanęło na umieszczeniu przedmiotu w zalaminowanej torebce.
Wreszcie, po założeniu odzieży ochronnej, Chiri mógł dołączyć do gromadki
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 aukowców zebranych w sali przedzielonej na pół taflą przezroczystego
n
tworzywa. Po drugiej stronie leżał Starożytny, podpięty do licznych kroplówek
i aparatów monitorujących. Jego klatka piersiowa unosiła się i opadała w regu
larnym rytmie. Chiri zamarł z wrażenia, po raz pierwszy poczuł, że to może się
udać. Nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co robi, przepchnął się do samej
szyby. Kolejne minuty mijały powoli. Kustosz zauważył jak ręka odmrożonego
drgnęła, potem uchwycił nieznaczny ruch głowy i wreszcie... wreszcie powieki
Starożytnego uniosły się powoli.
***
Pierwszym, co poczuł, było ciepło, obezwładniające, wspaniałe ciepło. Potem do
doznań dołączył cichy szum, tak inny od zawodzenia wiatru. Czy to znaczy,
że umarł i znalazł się po drugiej stronie, czymkolwiek ona miałaby być?
Przypomniał sobie swoje imię – Witek. Jeszcze przez chwilę leżał nieruchomo,
analizując odczucia zmysłowe. Potem otworzył oczy i zalała go fala przerażenia.
Więc jednak nie. Musiał nadal tam być, w górach, po prostu dopadły
go kolejne halucynacje. Oto bowiem pierwszym, co zobaczył było stado
ogromnych szczurów ubranych w jasnoniebieskie kombinezony. Jeden z nich
stał, przylepiając nos do dzielącej pomieszczenie szyby. W lewej łapie miął
koniuszek ogona, w prawej, uniesionej, ściskał przezroczysty worek z plastiko
wym k
 ucykiem pony.

Beatrycze Nowicka
Urodziła się w latach 80tych, mieszka w Krakowie. Z zawodu jest naukowcem
(biochemikiem) i pracuje na wyższej uczelni. W wolnym czasie czyta (głównie
fantastykę), pisze publicystykę okołoksiążkową, rysuje, chodzi po górach a od
czasu do czau skrobnie sobie opowiadanie. Jedno z tych ostatnich ukazało się
w pokonkursowej antologii wiedźmińskiej pt. “Szpony i kły”. Posiada stronę
autorską, którą możecie odwiedzić pod adresem:
https://beatryczenowicka.malopolska.pl/
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Równanie
Karol Ligecki

Miarowy szum deszczu stukającego o szyby powoli zanikał, eliminowany
przez mózg skupiony na liczeniu. Świeżo upieczony profesor matematyki,
Charles Winston, spoglądał przez okno. Przejeżdżające przed uniwersyte
tem w Dundee samochody zdawały się zlewać z szarością starych kamienic,
nie przykuwając wzroku. Jego umysł trawił wyniki badań udostępnionych przez
astronoma Edwina Hubble’a, wskazujące na rozszerzanie się wszechświata.
Środowisko astronomów i kosmologów wrzało. Częstotliwości światła wyemi
towanego przez odległe galaktyki okazały się być przesunięte ku czerwieni,
co oznaczało, że się od nas oddalają.
W tym samym czasie, stojący za nim kolega po fachu, Bradley McDunn,
niezadowolony stukał i poskrzypywał kredą o wielką czarną tablicę, próbując
kontrować te rewelacje własnym pomysłem i obliczeniami. Od kilku dni
wspominał coś o niepokojącym odkryciu, ale wciąż jeszcze musiał coś policzyć,
by je udowodnić. Najwyraźniej spostrzeżenia Amerykanina mu się nie podobały.
– Przecież mogło być tak, że w etapie zaraz po wielkim wybuchu kosmos
rozszerzał się nierównomiernie. Wybuch mógł być niejednorodny, składać się
z kilku mniejszych, które spowodowałyby powstanie rejonów rozszerzających
się szybciej, oddzielanych rejonami o stałej prędkości. Być może nawet powstały
całe rejony o zwalniającej prędkości rozszerzania, pędzące za sobą i aktu
alnie wciąż dolatuje do nas to światło z rejonu objętego przyspieszeniem. –
Skrzypienie kredy ustało.
– Bujasz w obłokach Brad. Skoro przestrzeń jest elastyczna, czy nie uważasz,
że do dziś by się wyrównała? – Winston odwrócił się od okna i sięgnął do kieszeni
po zdobioną fajkę, kupioną zaledwie tydzień wcześniej.
– Dlaczego miałaby to zrobić? Elastyczność tylko potwierdza moją tezę,
że mogło tak być.
– Jak w rozciąganej nierównomiernie gumie, naprężenia dążą do wyrówna
nia. Wykrylibyśmy już te zmiany. Brad, źle wyglądasz, znów nie sypiasz?
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– Hmmm, to tylko porównanie, wcale nie musi tak być. Poza tym od ilu
lat obserwujemy kosmos na tyle dokładnie, by mieć pewność, iż właśnie nie
weszliśmy w jeden z tych rejonów? – McDunn zignorował pytanie, zmrużył
podkrążone oczy i jeszcze raz przebiegł wzrokiem po liczbach na tablicy.
Chwilami miał wrażenie, jakby traciły sens, a momentami wydawało mu
się, że jest wręcz odwrotnie i jeszcze do niego nie dotarł. Nie lubił tego uczu
cia niepewności. Matematyka była tak pięknie ścisła, przez co nie pozwalała
na żadne gdybania.
– Poczekaj, jeśli tu podstawilibyśmy zmienną, czyli twoje rejony o różnej
prędkości rozszerzania... – Winston zamilkł, po czym chwycił kredę. W drugim
ręku wciąż trzymał fajkę, nieświadomie obracając ją w palcach. Po chwili
zastanowienia wbił się w środek równania na tablicy, jak rzeźnik w tuszę mięsa,
by poprowadzić od niego obliczenia. – To otwiera nam możliwość powiększenia
zbioru danych o te rejony, jeśli założyć jakieś wartości początkowe, być może
wiele różnych prędkości rozszerzania...
McDunn cofnął się o krok i uniósł lewą brew. Uczucie zbliżania się do sedna
sprawy zaczynało mu podnosić tętno. W domu miał sporo składowych równań
prowadzących do wniosków, o jakich jeszcze nie wspomniał Winstonowi,
bo uznałby go za lunatyka. Wszechświat zmierzał już ku wielkiemu skurczowi.
Wolał, by kolega sam do tego doszedł.
– Jak połączysz to z naszym systemem, będziesz zaskoczony. Nie powiem
ci co i jak. Nie chcę ci zepsuć zabawy.
Tego wieczoru Charles Winston został w gabinecie, sam na sam z wielką
czarną tablicą, z której morze liczb równania śmiało się z prób jego zrozumie
nia. Tydzień później, wraz z McDunnem, zrobili wielkie postępy o nieoczeki
wanych skutkach. Brad zniknął bez słowa, a profesor przestał wierzyć w swój
zdrowy rozsądek.
***
Wiele lat później, w dość pogodny jak na Szkocję dzień, młody student
Dawid Nowacki, pędził po schodach uniwersytetu w Dundee. Od późnych
lat podstawówki wszędzie widział powtarzające się wzory – w porach roku,
wzrostach i spadkach akcji na giełdzie, zachowaniach mrówek, czy starożytnych
migracjach ludności. Jednak liczby rozszalały się w jego głowie na dobre, dopiero
odkąd zajął się równaniami Profesora Winstona. Czasem odnosił wrażenie,
że żyją własnym życiem.
Zatrzymał się na półpiętrze, poprawił przesadnie wielkie okulary w czarnej
oprawce i spojrzał w górę. Jeszcze jedno i pół piętra. Poprawił opadający białoczerwony szalik, chroniący od chłodu bolące gardło, po czym ruszył dalej.
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Czekający na niego profesor bardzo nie lubił spóźnień. Cenił sobie swój czas
wolny i od wielu tygodni nie przyjmował nikogo. Dawid zdołał wyprosić u niego
wizytę, bo miał coś wyjątkowego, co Winstona zainteresowało – nową metodę
na rozwiązanie jednego z jego równań.
Charles Winston kochał matematykę i wciąż ją wykładał. Nigdy nie rozstawał
się z notatnikiem, długopisem oraz fajką, którą uwielbiał ćmić. Jedynie „krótki”
kilkunastoletni okres w życiu przerwał jego zamiłowanie, a profesor nigdy
nikomu nie powiedział, dlaczego tak się stało. Epizod polegał na wędrowaniu
i piciu na umór w pubach, gdzie za byle co można było dostać po pysku.
Według opowieści krążących wśród studentów, zakończył się w wyniku zakładu.
Oto pewnego dnia Winston stał przy barze, trzymając w lewym ręku fajkę,
a w prawej dłoni obracając szklaneczkę whisky. Przy użyciu wyższej matematyki
prowadził ze znajomym zawziętą dyskusję o opisywaniu pól niejednorodnych.
Ten zirytowany stwierdził, że skoro Winston jest tak mądrym matematykiem,
to dlaczego swojego alkoholowego problemu nie zapisze w jakimś sprytnym
wzorze i go nie rozwiąże?
Po tych słowach Winston poszedł prosto do domu i nie pojawił się już w pubie.
Od tamtej pory nie tknął więcej alkoholu. Jedynie fajka, jak sam twierdził,
przypominała mu, że czas w życiu jak dym z niej jest ulotny i jeśli nie zrobi się
z nim czegoś użytecznego, to całe życie staje się puste oraz pozbawione sensu.
Postanowił więc pozostawić coś po sobie. Zasadzić drzewo, pod którego
cieniem ktoś kiedyś miał się schronić, i zjeść jego owoce. Poświęcił się rozwija
niu teorii z dziedziny matematyki abstrakcyjnej. Sukces osiągnął, gdy stworzył
Przekształcenia Cyfrowo-Analogowe Winstona. Skomplikowany sposób opisy
wania systemów liczb, rozumiany tylko przez kilku matematyków na świecie.
W późniejszych latach ponownie zajął się obliczaniem inflacji kosmosu
i próbował ją połączyć z fluktuacjami pól kwantowych przestrzeni. Używał
swych przekształceń bez większych sukcesów i w końcu lekko zdziwaczał.
Mówił do swojej tablicy tak, jakby z nią rozmawiał. Po uniwersytecie zaczęły
krążyć plotki, że kłócił się z nią czasem jak z żoną.
Pukanie do drzwi wyrwało Charlesa Winstona z zamyślenia, jakiemu
oddawał się w zaciszu gabinetu.
– Proszę – rzucił z fotela i poprawił rękaw bordowego swetra. Poczekał,
aż gość wejdzie, po czym gestem polecił mu, by zamknął za sobą drzwi.
– Dzień dobry. Nazywam się Dawid Nowacki. Mam nadzieję, że…
– Siadaj i nie marudź. Cóż masz takiego pilnego i ciekawego, synu? – profesor
przerwał mu bezceremonialnie.
Student nie zraził się obcesowością profesora. Posłusznie usiadł na wygod
nej, skórzanej sofie i odłożył na bok ściskanego pod pachą laptopa.
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– Studiuję pańskie przekształcenia i mam tu nietypowe równanie. Pan wy
baczy, to zabrzmi dość absurdalnie, ale mam wrażenie, że się samo rozwiązuje
w inny sposób niż chcę. Już wyjaśniam. Przedwczoraj mówiłem na głos do
siebie, jak to mogłoby być łatwo rozwiązane i po chwili miałem wrażenie,
że liczby już są na papierze, a ja muszę tylko poprawić je długopisem. Wydobyć
na światło dnia. – Młody matematyk patrzył na fajkę, unikając wzroku Winstona.
Miał wrażenie, że szalik na szyi stawał się coraz cięższy. Zdjął go i położył
na kolanach.
– Bredzisz, synu? – Profesor spojrzał na niego podejrzliwie. Dawid za
uważył w jego oku błysk iskierki zainteresowania. Choć, być może, tylko mu
się wydawało.
– Nie, panie profesorze. Chciałem w skrócie pokazać na komputerze,
ale z jakiegoś powodu obliczenia na nim się nie udają. To fenomen sam w sobie,
ale i temat na inną dyskusję. Może u profesora na tablicy spróbowałbym wyjaśnić?
Charles zmierzył go wzrokiem.
– No chodźże, skoro to takie ważne.
Dawid się uśmiechnął. Winston podniósł się powoli z fotela i ruszył do
sąsiedniego, długiego pomieszczenia. W rogu stał wygodny, skórzany fotel
podobny do tego, który miał w gabinecie, oraz niewielki stolik i kilka krzeseł.
Na jednej ze ścian znajdowały się eleganckie, wiekowe, drewniane półki
z książkami, a na przeciwnej ścianie górowała nad wszystkim słynna „żona” –
olbrzymia, czarna, wiecznie pokryta liczbami tablica. Profesor usadowił się wy
godnie w fotelu i skinieniem ręki zachęcił studenta do jej wytarcia. Nowacki przez
moment poczuł się jak uczeń w podstawówce, wysłany by zmoczyć gąbkę, ale
automatycznie wykonał polecenie. Podekscytowany liczbami, Dawid szybko
zapełniał tablicę. Przystawał co chwilę, tłumaczył profesorowi dlaczego użył
tych, a nie innych metod w konkretnych miejscach. Zapisywał kolejne partie
liczb, gdy stary profesor wstał i coraz uważniej zaczął się przyglądać rosnącemu
równaniu. Zajmowało teraz prawie połowę czarnej powierzchni i było bardzo
eleganckie, jak czasem mawiali między sobą matematycy. Jednocześnie skompli
kowane i proste.
Po minucie obserwacji Winston sięgnął po kredę i, jak artysta kontynuujący
wcześniej przerwaną pracę, rozpoczął liczenie równania od jednego z prze
kształceń, które sam kiedyś zmodyfikował. Obaj wyglądali jak malarze wspólnie
tworzący jeden obraz.
– O tak. Hmm, nie – wyrwało się Winstonowi pod nosem.
Nowacki zauważył, że profesor cały czas bezgłośnie poruszał ustami i zanim
skończył liczyć, Dawid miał już rozwiązanie.
– Panie profesorze, podstawiłem za te liczby litery alfabetu. Sam nie wiem,
co mnie podkusiło. Choć sprawdzałem wiele razy, wynik jest wciąż taki sam. –
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Dawid odsunął się, by odsłonić skrawek tablicy z tabelą liter i liczb. – Wynik
brzmi “Witaj, Dawid”.
Profesor spojrzał na swoją część równania. Po namyśle podstawił pod rezul
tat litery i na moment zamarł. Jego wynik brzmiał “Charles, witaj”.
– A jednak… – mruknął pod nosem, postał przez moment przed tablicą,
po czym wrócił bez pośpiechu do fotela i ciężko na niego opadł. Pogrzebał
w kieszonce, wyjął fajeczkę, nabił, i nie zwracając uwagi na Dawida, zapalił.
Student tymczasem patrzył zaskoczony na część równania profesora.
Zauważył, że Winston nie podstawił liter pod wszystkie liczby ze swojego wyni
ku. Brakujące litery ułożyły się w wyraz “ponownie”.
Z szeroko otwartymi oczami obejrzał się na profesora. Oczekiwał jakiegoś
zaprzeczenia, błędu, który po chwili profesor wytknie mu na tablicy. Stary
Winston ćmił w zamyśleniu fajkę zapatrzony w jedną z półek, gdzie pomiędzy
książkami stała butelka starej whisky.
– Profesorze, jeśli to żart, to ja nie rozumiem. – Dawid wciąż śledził wzro
kiem część równania, jaką poprowadził Winston. Nie znalazł żadnych błędów.
Choć użycie innych przekształceń powinno inną drogą prowadzić do tego same
go wyniku, tak się nie działo.
– Tu nie ma błędu. Lepiej podaj tę butelkę, synu. Myślałem, że zabiorę ją ze
sobą do grobu. – Profesor, nie wiadomo skąd, wyjął dwie szklanki.
– Jest pan pewien? –spytał zaniepokojony, z wahaniem podając mu trunek.
– Jeśli czegokolwiek jestem teraz pewien, to właśnie tego. Siadaj i słuchaj. –
Profesor spokojnie nalewał złocisty płyn do szklanek.
Dawid chciał zapytać o lód, ale tknięty przeczuciem poprosił w zamian
o wodę. Profesor spojrzał na niego, zadumał się, po czym spełnił prośbę.
– Ostatnim razem, gdy spotkałem się z takim przypadkiem, byłem niewiele
starszy od ciebie. Razem z moim przyjacielem Bradem McDunnem pracowaliśmy
nad teorią samoorganizujących się systemów liczb, które odnajdywaliśmy
w stałych kosmologicznych, takich jak inflacja wszechświata. Miałem już wtedy
koncepcję użycia jej do opisywania fluktuacji kwantowych, ale wciąż czegoś
w niej brakowało. W każdym razie wysnuliśmy założenie, że przy odpowiednim
stopniu komplikacji równania, nasz cyfrowy model stanie się w końcu analo
gowy. – Winston spojrzał surowo na Dawida, lecz ten dzielnie słuchał dalej, choć
po przełknięciu whisky mocno się wykrzywił.
Nie był przyzwyczajony do tak wykwintnego smaku.
– I w istocie, po czasie nasze główne równanie, wraz z równaniami
składowymi zaczęły wykazywać cechy systemu analogowego. – Profesor wy
puścił kłąb dymu i kontynuował. – Pojedyncze części równania, na które je
rozbiliśmy, dawały nam inne wyniki pomimo tego, że liczyliśmy obaj w tym
samym czasie i przy pomocy tych samych metod. Żeby było jeszcze ciekawiej,
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to samo równanie, przy tych samych warunkach początkowych i liczbach pod
stawianych za niewiadome, dawało różne rezultaty w różnych porach dnia.
Niekiedy zaś nie dawało się rozwiązać wcale, ale najciekawsze przyszło później.
McDunn pewnego dnia podstawił za jeden z wyników litery, tak jak ty.
– Więc to nie żart profesora? – wtrącił nieśmiało Dawid, obserwując whisky
w szklance.
– Nie. Mów mi Charles, młody człowieku. – Winston nalał im obydwu kolejną
porcję trunku. – Okazało się, że równanie mówiło do McDunna. Na naszej tablicy,
na jego części, pojawiał się czasem ten sam wynik. Brzmiał on “Witaj Brad.
Chodź Brad”. Najpierw myślałem tak jak ty, że McDunn się ze mnie naśmiewa,
ale on był śmiertelnie poważny. Trafne określenie, bo wyglądał na coraz bardziej
zmęczonego. Wiedziałem, że różne warianty równania liczył po nocach w domu.
Biedak niedosypiał. Wtedy wpadłem na pomysł. Spisaliśmy wszystkie dotych
czas znalezione rozwiązania i podzieliliśmy je na dwie grupy. Moją i McDun
na. Wszystkie moje wyniki były podobne. “Witaj Winston, poczekaj Winston”.
Potem stało się coś dziwnego. Przestałem rozumieć główne równanie z naszego
systemu. Początkowo myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Próbowałem wciąż
i wciąż, ale równanie pozostało nierozwiązywalne. Do dziś byłem przekonany
o stracie zdolności do jego liczenia. Teraz zmieniłem zdanie. Ono przestało
się dawać zrozumieć, jeśli wolno mi się w tak niematematyczny sposób o tym
wypowiedzieć. – Profesor niepostrzeżenie dolał alkoholu do szklanek.
– A wyniki McDunna?
– Nigdy mi ich nie pokazał. Powiedział jedynie, że teraz rozumie i pomogła mu
w tym butelka whisky. Następnego dnia McDunn zniknął, pozostawiając po sobie
tylko równanie, którego wyniku nie mogłem już policzyć. Wtedy zacząłem pić.
Nie z powodu załamania, ale podczas picia, przez ulotną chwilę widziałem
rozwiązanie. To było potężne i oszałamiające uczucie. Sprawiło, iż wracałem
do równania regularnie, w głupim przekonaniu, że flaszka whisky pomoże mi
w czymkolwiek. Potem było już za późno, by bez niej żyć.
– A co z tym zbiorem McDunna? Odnalazł się?
– Spokojnie, chwileczkę. – Winston wystukał popiół z fajki i zabrał się za jej
ponowne nabijanie. – Pewnego razu postanowiłem zmierzyć się z równaniem
jeszcze raz, na trzeźwo. Wróciłem z pubu do domu i następnego dnia wziąłem się
do pracy. Rozwiązałem je, ale udało mi się to tylko raz. Od tamtej pory nie piłem.
– Co było rozwiązaniem?
– “Czekaj, Charles. Jeszcze nie czas. McDunn.”
– To niesamowite, prof... Charles, dlaczego nikomu o tym wcześniej
nie mówiłeś?
– Wstydziłem się trochę swojego nałogu, tak myślę. Poza tym, kto by uwierzył
w bajania starego pijaka? Sam wyśmiałbym każdego, kto powiedziałby mi coś
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takiego. Obaj wiemy, że matematyka tak nie działa. To zakrawa na numerologię,
a jednak... – zamilkł profesor, patrząc gdzieś w dal poza tablicę.
– W takim razie, czy teraz możemy o tym komuś powiedzieć? Może ktoś
jeszcze ma podobne doświadczenia z takimi równaniami? Może ktoś inny będzie
miał inne wyniki? To byłby fenomen na skalę światową! – Dawida pod wpływem
historii ponosiła wyobraźnia, a whisky rozgrzewająca krew potęgowała efekt.
– Jeszcze nie, to jeszcze nie koniec. Tydzień temu dostałem list. Adresowany
odręcznie przez… Brada McDunna.
– Zbiór rozwiązań!? –wykrzyknął Nowacki podekscytowany. Zupełnie nie
zdziwił się, skąd wziął się list.
– Nie. Zbiór niedokończonych wariantów i rozwiązań, nad jakimi pracował
po nocach. Oczywiście, było tam kilka krótkich wyników, które natychmiast
sprawdziłem. Jeden z nich brzmiał: “Dawid Nowacki”.
– Dlatego mnie pan... dlatego mnie przyjąłeś? – bardziej stwierdził niż
zapytał ze smutniejącą miną Nowacki. Patrzył na niego i zaczynał podejrzewać,
że z jakiegoś powodu Charles robi go w balona.
Profesor był jednak wyjątkowo spokojny, ćmił fajkę i stukał nią raz po raz
o blat stolika.
– Charles, to niemożliwe. Nie uwierzę w to, dopóki nie zobaczę tych zbiorów
sam. To jakaś bajka. Pomyłka – wyrzucił z siebie. Jednak miał niejasne prze
czucie, że to prawda. Dopiero co osobiście rozwiązał równanie z profesorem
i nie było mowy o celowym wprowadzeniu w błąd.
– Proszę bardzo, tu jest zbiór McDunna. – Winston sięgnął pomiędzy książki
na półce i podał mu kopertę.
Dawid wysypał na kolana kartki papieru, w których natychmiast rozpoczął
poszukiwania tej ze swoim imieniem. Po chwili ją odnalazł i szybko prześledził
równanie. Wszystko się zgadzało. Popatrzył na dziesiątki pozostałych kartek.
Zastanawiał się, co jeszcze na nich było.
– Domyślasz się, co musimy z tym zrobić? – zagadnął profesor.
– Oczywiście, rozwiązać wszystkie.
– Tak jest. Ale to już chyba nie dziś. – Winston podniósł się z fotela i odstawił
butelkę na miejsce. – Dziś już wystarczy. Mam jeszcze parę pilnych spraw, wróć
jutro o tej samej porze.
– Będę zaszczycony. Spróbuję policzyć w moim programie jeszcze raz, przy
tej ilości danych rozwiązywanie na tablicy może nam zająć całe dni.
– Spróbuj, spróbuj. – Profesor zajął się fajką, a Nowacki zabrał kopertę
i wyszedł.
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***
Następnego dnia Dawid wrócił z dobrymi wiadomościami. Udało mu się wyliczyć
dużą partię równań McDunna na komputerze. Jedynie niewielka ich część,
z niewiadomych przyczyn niepoliczalna, pozostała do rozwiązania na tablicy.
Profesor chętnie i żwawo zabrał się do liczenia, a Nowacki skupił się
na wprowadzaniu wyników i układaniu ich w całość. Im dłużej pracowali,
tym szło im szybciej i sprawniej. Dawid w międzyczasie posilał się zamówioną
na dowóz rybą z frytkami oraz kawą i batonikami, natomiast profesor uznawał
bardziej stonowaną dietę składającą się z haggis, ciastek w czekoladzie oraz
miętowej herbaty.
Wkrótce większość równań składowych mieli już zapisaną i odcyfrowaną.
Pozostało jedno, które nijak nie dawało się policzyć elektronicznie. Dawid po
dejrzewał błąd programu, ale profesor miał na ten temat własne zdanie.
– To musimy całe rozwiązać na tablicy, ale chyba będę potrzebował większej,
kochanie. – Ostatnie słowo niechcąco wyrwało mu się na głos. Obejrzał się
ukradkiem na Dawida, ale ten patrzył na zapiski McDunna na papierze. –
Zdecydowanie większej – dodał, ciesząc się, że nie został przyłapany.
Tymczasem Dawid sprawnie połączył wszystkie wyniki, pogrupował według
kolejności zapisków, i po krótkiej edycji miał gotowy tekst.
– Charles, musisz to zobaczyć. – Patrzył na ekran laptopa. – To jest
zapis rozmowy.
Winston usadowił się wygodnie w fotelu i zaczęli czytać.
– …ale jak to? to niemożliwe! Kim jesteście?
– Doświadczamy wszechświat w liczbach i pojęciach dla was jesz
cze niezrozumiałych.
– Ale liczby to tylko nasz koncept zrozumienia i opisywania świata.
– Tak, zrozumienia czegoś, co już tam jest, bez waszych prób jego opisania.
– Po co przychodzicie?
– Potrzebujemy was, a wy potrzebujecie nas.
– Do czego?
– Do zachowania stanu rzeczy… do utrzymania wzrostu entropii.
– Nie rozumiem.
– Nie macie jeszcze pojęć ani sposobów na obserwację wszechświata tak
jak my. On się zmienia i wkrótce nie będzie podtrzymywał życia. Bez nas,
obserwujących, wszechświat zniknie. My odejdziemy, a strzałka czasu
się odwróci.
– Więc co mamy zrobić?
– Obserwować, jak my.
– Nauczycie nas?
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– Pomożemy wam zrozumieć go w nasz sposób, zbudujecie pojęcia i mecha
nizmy tak, by jego ciągła i nieprzerwana obserwacja była możliwa.
– Dlaczego my?
– Potraficie myśleć abstrakcyjnie. Wybraliśmy was dawno temu, gdy
zmiany się zaczęły, gdy odszedł jeden z nas. Jesteśmy z wami od początku.
Starsi z nas mówili do was przez liczby niejednokrotnie, ale nikt nie odpowiadał.
Wiele z ważnych wzorów, których używacie, to tylko cienie nas samych, rzucone
na wasze chłonne umysły po to, by rozwijać zdolność rozumienia matematyki
abstrakcyjnej. Ta umiejętność to najprostszy sposób na poznanie wszechświata,
umożliwiający zauważenie naszego istnienia. Macie ją, lecz wciąż nie byliście
gotowi, by nas odkryć. Dlatego przychodziliśmy i uczyliśmy was dalej.
– Czy to, że teraz rozmawiamy, oznacza, że jesteśmy gotowi?
– Ilu z was potrafi liczyć te równania?
– Chyba jeszcze kilku na świecie.
– Więc nie jesteście jeszcze gotowi.
– W takim razie dlaczego już teraz mówisz mi to wszystko?
– Bo nie ma więcej czasu. Spóźniliśmy się. Musimy działać. Ty musisz działać.
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– A co jeśli nie zechcę?
– Odejdzie kolejny obserwator, zapadnie się kolejna własność wszechświata.
– Kto odszedł?
– Obserwator inflacji.
– To co mam zrobić?
– Licz…
***
Profesor i student patrzyli na siebie przez chwilę w zamyśleniu.
– I co o tym sądzisz, Charles? Myślę, że on zwariował. – Dawid był zanie
pokojony. Jeśli McDunn był niespełna rozumu, to oni obaj z Winstonem daleko
nie odbiegali od jego stanu.
– Obawiam się, że nie. Pozostało nam ostatnie równanie główne. Rozwiążmy
je i zobaczymy co nam powie.
Dostawili w gabinecie dwie wolnostojące tablice, pożyczone z uniwerku.
Ledwie je zmieścili, a jedna z nich stała pod kątem, odcinając dostęp do rogu
pokoju. Po długim czasie liczenia na nich i przeliczania rezultatów na kompu
terze, Nowacki miał chwilę olśnienia. Wpadł na pomysł, żeby podłączyć kamerę
do laptopa i użyć automatycznego rozpoznawania pisma do odczytu na żywo,
w trakcie liczenia. Dzięki temu połączył podstawianie liter i edycję w pracujący
w czasie rzeczywistym system dekodujący. Program zaczynał działać natych
miast, gdy tylko profesor dopisywał liczby na tablicy.
– Witaj Dawid, Witaj Charles. – Na ekranie wyświetliła się pierwsza linijka
rozmowy. Równanie przemówiło, a Nowacki na klawiaturze wprowadzał
odpowiedzi tekstem.
– Dlaczego pojawiacie się na tablicy, a nie w komputerze? – Dawid wystukał
na klawiaturze.
– Wasze komputery liczą zero-jeden, byt-niebyt. To za mało.
– Liczą też w systemie ósemkowym, dziesiętnym, szesnastkowym…
– To dalej wariacje zer i jedynek. System binarny jest niewystarczający.
Nie ma w nim miejsca na ciągłość z obserwatorem i wpływ na niego. Złe pod
stawy systemu.
– To dlatego nie możemy liczyć wszystkiego w komputerze. – Dawid
zastanawiał się na głos, po czym wpisał swoje przemyślenia.
– Tak. Wasze umysły pracują inaczej. Odpowiednio, by mogły nas doświadczyć.
– Kim jesteście?
– Pytasz jak McDunn. Życiem w liczbach. Dokładniejszych pojęć nie macie.
Obserwujemy wszechświaty. Nasz czas u was się kończy.
– Dlaczego?
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– Musimy obserwować kolejne wszechświaty. Jest ich wiele, ale lubimy wasz
i chcemy, byście trwali.
– Dlaczego miałoby nas nie być?
– Kolejny obserwator rzeczywistości odejdzie, otoczenie rozpłynie się
w kwantowe tło. Bez kolejnego z nas, przestaniecie istnieć wraz z nim.
Ktoś musi obserwować.
– Czy to do tego potrzebowaliście McDunna?
– Tak.
– Co się z nim stało?
– …będzie tu…
Nagle Nowacki zdał sobie sprawę, że profesor zabrał się za mały fragment
równania z boku tablicy.
Podążał za liczbami, ale coraz mniej rozumiał. Wrócił do ekranu laptopa.
Winston pisał coraz więcej i szybciej. Po chwili miarowe poskrzypywanie
o tablicę ustało, a w zaległej ciszy rozległo się stuknięcie upadających kredy
i fajki. Nowacki spojrzał przed siebie. Charles Winston zniknął. Na tablicy
pozostało równanie, a na podłodze zalegał rozsypany popiół. Dawid przeszedł
do gabinetu profesora.
Nie było po nim śladu.
Stał chwilę oniemiały, po czym wrócił do tablicy, by liczyć, ale nic nie
rozumiał. Równanie milczało. Zamknął laptopa, zrobił zdjęcia tablic i zadzwonił
na policję.
Po zgłoszeniu zaginięcia, złożył zeznania. Kompletnie skołowany wrócił do
domu, zastanawiając się nad tym, co się wydarzyło. Z roztargnienia nie zdjął
nawet szalika. Policja mu nie wierzyła. On sam wątpił w swój zdrowy rozsądek.
Równań, jakie profesor po sobie zostawił, teraz nie mógł pojąć. Niechętnie
postanowił spróbować policzyć jeden osobny fragment stosując odczyt
laptopem. Kamerę skierował na wiszącą na ścianie kartkę papieru formatu A2.
Wziął marker z kubka na biurku, podszedł do niej i zaczął pisać jak najdrobniej
szymi cyframi. Program rozpoczął tłumaczenie. Nowacki długo liczył, po czym
podszedł do komputera, by przeczytać tekst.
“Witaj Dawid. Zastąpiłem obserwatora inflacji. Okazuje się, że musiał odejść.
Oni wszyscy odchodzą. Teraz właśnie jest ten moment. Obserwator postanowił
się jednak z kimś zamienić, gdy przypadkiem odkryli, jak to zrobić. Inaczej
zniknęłaby struktura wszystkiego, co obserwują. Nasza przestrzeń tworząca
wszechświat zaczęłaby się kurczyć. Zastąpiłem go, by utrzymać równowagę, ale
to za mało do zapewnienia stabilności i podtrzymania całego kosmosu. Dawid,
oni wszyscy odejdą. Teraz najważniejsze. Strzałka czasu. Na tablicy została część
równania. To, z którego czytasz. Musisz je rozwijać. Dzięki niemu ci, którzy
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będą je rozwiązywać, będą mogli już zawsze obserwować otoczenie tak jak oni.
Zrozumiesz to. Do zobaczenia. Charles.”
Dawid przeczytał list jeszcze raz, by upewnić się, że wszystko pojął, po czym
zabrał się za wprowadzanie danych z ostatniego skanu tablicy.
Po chwili wiedział, co musi zrobić.
Znów go olśniło.
Zrozumiał, czego brakowało do stabilności; czegoś, co odbierał teraz już
tylko w liczbach, a nie w słowach. Wprowadzane dane i wyniki przekształceń
były teraz dla niego tak oczywiste, że wpadł w euforię. Liczył jak w transie,
aż wreszcie dokonał dzieła. Pozostało tylko wrzucić program i cały zbiór
równań do archiwum uniwersytetu oraz na forum dla pasjonatów matematyki,
by wiedza nie przepadła. Zapatrzył się na chwilę w ekran i w tym momencie
dotarło do niego, co się stało. Na mgnienie oka, tuż przed zaznaczeniem plików
zrozumiał, czym jest równanie. Tłumaczem, cieniem rzuconym na ich umysły
przez obserwatorów. Żyło, i aby przetrwać, jak organizm potrzebujący pokar
mu – ono potrzebowało procesu liczenia.
Pojął też, kim są istoty, z którymi za pomocą równania się porozumiewali.
Samoorganizującymi się w żywe prawa fizyki systemami liczb. Obserwatorami
wymuszającymi przez sam fakt obserwacji takie, a nie inne ich wartości.
Cały wszechświat był taki, jaki jest, i istniał dzięki nim. Nie ważne było, czy
matematyczne istoty go stworzyły, czy tylko odkryły, podróżując pomiędzy
innymi. Teraz McDunn i Winston sami nimi zostali. Wszystko stało się takie
proste i jasne. Umysł Dawida wypełniły liczby wirujące w wyobraźni, pozornie
chaotyczne jak powietrzny taniec roju świetlików. Zrozumiał, że nikt więcej nie
będzie musiał już nic liczyć. Mimo wszystko kliknął “wyślij”, myśląc o strzałce
czasu, entropii oraz inflacji wszechświata.
W pokoju zapadła cisza. Nie było w nim już nikogo, kto usłyszałby stuknięcie
uderzających o podłogę wielkich, czarnych okularów, obok których upadł białoczerwony szalik.

Karol Ligecki
ur. w 1977 w Olsztynie dzieciak lat 90tych. Stary amigowiec, wielbiciel kosmosu, nauki
i fantastyki naukowej. Niepoprawny optymista zafascynowany teorią o starożytnych
astronautach - ja nie chcę wierzyć, ja chcę wiedzieć!
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Bezpieczna przestrzeń
Fabian Koziołek
Szedł przez pustynię, zewsząd otoczony jednostajnie monotonnym krajobra
zem równej połaci piasku. Aż po horyzont żadnej wydmy ni wzniesienia, tylko
równe bladopomarańczowe pustkowie łączące się w dali z błękitnym bez
chmurnym niebem.
Pustkowie było dokładnie tym, czego teraz potrzebował.
Tutaj mógł odpocząć, pomyśleć, na chwilę zapomnieć o problemach, które
go dręczyły i od których chciał uciec. Zamiast tonąć w chaosie życia, wybrał się
do swojego azylu, gdzie, spacerując bez celu, chłonął ciszę gojącą styrane nerwy
niczym balsam.
Zawsze regenerował się w ten sposób – z dala od wszystkich i wszystkiego.
Sam w swoim świecie.
– Tato! – Znikąd usłyszał wypełniające przestrzeń wołanie córki. – Tato!
Zignorował to.
Nie mógł w pełni kontrolować tej rzeczywistości. Niepożądanym częściom
życia czasem udawało się przebić do środka, ale zwykle potrafił je stłamsić.
Tak jak niezliczoną ilość razy wcześniej, teraz też postarał się wyprzeć niechcia
ne echo – i po chwili mu się udało. Na pustyni znów zapadła cisza.
Szedł dalej, uważny na to, by natrętnych myśli nie dopuszczać do głosu.
Bo choć przywrócił dawną ciszę, jego wewnętrzny spokój został zaburzony,
a tego nie mógł już tak łatwo wymodelować. Starał się wrócić w pierwotną
dla swojego spaceru pustkę umysłową, ale coś mu wyraźnie przeszkadzało,
uniemożliwiało te próby.
Ze spokojnego dotąd nieba wystrzelił piorun. Jednak zamiast grzmotu,
przestrzeń wypełnił pełen bólu krzyk.
Mężczyzna niemalże podskoczył. Nie spodziewał się, że jego własny umysł
może płatać mu takie figle.
Powtórnie wybity z rytmu zrezygnował z usilnego ustanawiania ciszy.
Nie przynosiła pożądanego efektu. Lepiej będzie, jeśli zajmie czymś myśli.
Usiadł na piasku, zatapiając się w nim wedle woli na kilka centymetrów,
tak jakby grzązł w bagnie. Złączenie z ziemią dawało mu poczucie stabilności –
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konieczne, jeśli miał zacząć tworzyć. Wybrał mały fragment pustyni tuż przed
sobą, do tej pory niewyróżniający się niczym wśród niezliczonych połaci podob
nego terenu.
Później zaczął wypełniać myślową pustkę wyobrażeniami. Kreował.
Może dzięki temu nie będzie w nim miejsca na niechciane myśli.
Ziarenka piasku zaczęły tańczyć na nieruchomej ziemi. Unosiły się, wpierw
pojedyncze, potem coraz więcej, aż w końcu ich niezliczona ilość wirowała ze
sobą swobodnie, przypominając w tym rój drobnych, mieniących się os.
Z boku nagły ruch piasku mógł wydać się chaotyczny, ale nic bardziej mylnego.
Wszystkie jego ziarna wykonywały rozkazy, które siedzący wydawał myślami.
Gdy wyobrażał sobie swobodny, niezmącony lot, to taki właśnie efekt
wywoływał przed sobą, gdy myślał o wykonywaniu ósemek, to posłuszny
piaskowy wąż je wykonywał, gdy widział przed sobą słup tańczących ziarenek
piasku, to takowy się przed nim tworzył.
Jednak te zabawy były dopiero rozgrzewką.
Prawdziwa frajda nadeszła wraz z chwilą, w której na jego komendę ziemia
uwolniła olbrzymią masę sypkiego surowca. Ta po chwili połączyła się ze
skromnym tańczącym słupem, tworząc razem wielką kulę mieniącą się złotem
pustyni. Piach sypał się z niej ze wszystkich stron i upodabniał do mister
nej fontanny.
Bryła zawisła w powietrzu i wyczekiwała polecenia.
Mężczyzna jedną myślą rozciął ją na pół, a powstałym półkulom kazał
przybrać formę ulubionego zwierzęcia. Wykonały rozkaz. Po chwili na ziemi
stanęły dwa niemal dwumetrowe błyszczące piaskowe ogiery. Wyobraził je
sobie biegające po okręgu, którego był centrum, jak po wybiegu. Zwierzęta
zarzuciły piaskową grzywą, po czym zerwały się do galopu.
Obserwował je przez jakiś czas z czułą tęsknotą. Przypominały
o dobrych chwilach.
Nieśmiało uniósł kąciki ust.
Pędzące ogiery uspokajały, a tworzące je wyobrażenie wspierane wspom
nieniem zajmowało myśli na tyle, by nie dopuścić do głosu tych innych, niech
cianych. Żył swoimi końmi, a one żyły przez niego. Więź ta, łącząca twórcę ze
swoim stworzeniem, szybko pochłonęła całą jego uwagę, powodując, że sam
w pewnym sensie stał się ogierami. Czuł piasek pod kopytami, czuł tańczącą
na karku grzywę, czuł iluzoryczne, pracujące podczas biegu mięśnie.
Poczuł również, gdy z jego końmi zaczęło dziać się coś złego.
Piasek składający się na ich grzbiet tracił formę. To zapadał się, tworząc
dziury w ciele, to znowu wypychał, kształtując garby. Te ostatnie finalnie zaczęły
rozrastać się dalej; pęczniały, robiąc z ogierów karykatury, aż osiągnęły masę
krytyczną. Wtedy, gdy stały się wielkie jak pół konia, coś się zmieniło. Traciły
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jednolitą garbowatą formę i zaczynały modelować się wedle własnego planu.
Mężczyzna obserwował te dziwy jak zahipnotyzowany. Nie miał pojęcia, co było
ich źródłem.
Po jakimś czasie z tego, co jeszcze przed chwilą było garbami, wyłoniły
się nogi, potem ręce, a na końcu, na wierzchołkach, uformowały się głowy.
Nowo powstali jeźdźcy pędzili na koniach po tej samej trasie. Jeden był postury
dorosłego mężczyzny, drugi niemal o połowę mniejszy.
– Dasz radę mnie dogonić?! – rozbrzmiało echo męskiego głosu.
– Zaraz zobaczysz! – odpowiedziało mu echo dziewczęce.
Siedzący, na równi wystraszony, co zafascynowany, przyglądał się piasko
wym jeźdźcom. Stopniowo zaczynał rozumieć, co widzi. Oczy zaszły mu łzami.
– Dość! – krzyknął.
I uwolnił się od nich.
Zarówno konie jak i ich jeźdźcy rozsypali się w mgnieniu oka, powracając do
niewzruszonego, pustynnego podłoża. Krajobraz znów stał się jednolity.
Jak to możliwe, że nawet tutaj nie mógł odnaleźć spokoju? – zastanawiał
się mężczyzna. Przecież robił wszystko, co w jego mocy, by chociaż to jedno
miejsce przyniosło mu ukojenie. Nadaremno. Tutaj również atakowały go echa
przeszłości, choć walczył z nimi wszystkimi siłami.
Wstał, a gdy to zrobił, otaczające go pustkowie zaczęło się diametral
nie zmieniać. We względnie statycznym dotąd świecie zerwał się silny wiatr
unoszący leniwy piach w powietrze. Błękitne niebo w moment zaszło ciemnymi
chmurami, czyniąc otoczenie bardziej ponurym. Uderzyła pierwsza błyskawica,
wichura przybrała na sile. Mężczyzna znalazł się w epicentrum potężnej
burzy piaskowej.
Zmrużył oczy, mocno zacisnął pięści. Szalejące wokół tornada i lądujące
grzmoty nie mogły mu nic zrobić. Wiedział o tym, więc trwał na swoim miejscu.
– Jeszcze chwila, a zniszczysz swój azyl. – Usłyszał.
Kobieta w białej sukni stała obok i wraz z nim obserwowała dzieło znisz
czenia.
– Zostaw mnie.
– Nie mogę. Sam mnie przywołałeś.
Wtedy na nią spojrzał. Jej długie ciemne włosy szalały na wietrze, a skupiona
na otaczającym chaosie twarz wyglądała młodo. Ale to nos przybyszki szczegól
nie przykuł jego uwagę. Był mały i lekko wklęsły. Podobny do tego, który miała
jego żona, ale ta kobieta nie mogła nią być.
Jego żona nie żyła.
– Ja cię przywołałem?
– Kreujesz ten świat nie tylko świadomie.
– Co to znaczy?
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– Że powinieneś bardziej uważać, być bardziej wyczulony na swoje myśli,
szczególnie te podświadome.
Zatrzymał się na chwilę nad jej odpowiedzią. Potem znów skupił na burzy
piaskowej. Piorun liznął piasek o krok od miejsca, w którym stali.
– Nie jesteś mi potrzebna. Odejdź.
Dopiero teraz odwróciła się w jego stronę. Zakotwiczyła spojrzeniem.
Doskonale znał te oczy. Zwykł je nazywać „niebem nad polaną” z powodu
koloru tęczówek: dominującego niebieskiego, u spodu przecinanego szarpaną
linią zieleni. Te oczy należały do jego żony, a stojący przed nim twór je sobie
przywłaszczył. Mężczyzna domyślił się, że kobieta miała imitować zmarłą,
ale czy to na pewno była jego wola?
Widmo żony kiwnęło na to, co działo się wokół nich.
– Na pewno nie jestem ci potrzebna?
– Nie jesteś – potwierdził stanowczo.
– Skoro tak, to przegoń mnie.
– Możesz odejść sama.
– Nie mogę. Ty mnie tu przywołałeś i tylko z twojej woli mogę stąd zniknąć.
Czy taka wola się w tobie kryje? Mam zniknąć?
– Tak! – krzyknął niemal, ale na niewiele się to zdało.
Kobieta stała, jak stała, i nie zapowiadało się, by cokolwiek w tym temacie
miało się zmienić. Wciąż czekała na swoje odesłanie, lecz to, mimo usilnych
starań mężczyzny, nie przychodziło. Wyobrażał sobie, że ona znika, że znów jest
sam, że nie potrzebuje niczyjej pomocy, a w szczególności pomocy tego, co przed
nim stało – ale bez efektu. Ciągle widział nieznajomą przed sobą, nie mniej
realną niż on sam.
– I co? – spytała.
Zignorował ją.
– Chcesz, żebym została?
– Nie wiem, jak się ciebie pozbyć! – warknął.
– Podobnie jak wszystkich innych rzeczy, które nieraz tworzyłeś i nieraz się
ich pozbywałeś. Podobnie jak tych jeźdźców przede mną.
– Na ciebie to nie działa.
– Więc jednak chcesz, żebym została?
Nie odpowiedział.
Jeśli nie mógł się jej pozbyć, to wolał dalej ignorować. Dzięki temu chronił
resztki pustelniczego spokoju, tak usilnie tutaj poszukiwanego. Poza tym nie
mógł zaprzeczyć, że wizerunek przybrany przez towarzyszący mu twór działał
kojąco. Może rzeczywiście chciał, żeby została?
Tylko tak miał możliwość pobyć w towarzystwie żony.
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Rozhulał otaczającą ich burzę do tego stopnia, że nie było sposobu
dostrzec czegokolwiek poza skromnym kręgiem, w którym się znajdowali.
Ściana wirującego z wiatrem piasku skutecznie blokowała widok, a szalejące
na niebie pioruny grzmiały głośno, nie pozwalając na rozmowę. Chciał tego.
Chciał, by otaczający go chaos blokował wszelkie drogi, którymi mogły się do
niego dostać niechciane myśli. Słowa towarzyszki również nimi były.
Wtem poczuł jej dłoń na ramieniu i instynktownie się odwrócił. To był błąd.
Oczekiwała, że na nią spojrzy, a on dał się złapać. Próbował zachować groźny
wyraz twarzy, ale nie potrafił szczerze złościć się na coś, co wyglądało jak jego
żona. W efekcie patrzył z udawaną obojętnością. Nie potrafił oderwać wzroku.
Jej widok koił nerwy, ale jednocześnie wywoływał smutek.
Zdobywszy jego zainteresowanie, nieznajoma przystąpiła bliżej. Niemal się
stykali, gdy kładła drugą dłoń na jego ramię. Mężczyźnie podobała się bliskość
kobiecego ciała – szybko wygrała walkę z szalejącą burzą o jego uwagę.
Pustynna wichura osłabła prawie dwukrotnie.
– Zostaw to pustkowie – szepnęła mu do ucha nieznajoma. – Są dużo
przyjemniejsze miejsca zdolne ukoić twe umysł.
– Jakie? – spytał.
– Spójrz. – Odsunęła się od niego. Przyklękła i podniosła z ziemi garść pustyn
nego piasku.
Mężczyzna patrzył uważnie.
Wyprostowała się, przysunęła dłoń tuż przed usta i rozwarła ją.
Potem dmuchnęła mocno, a wprawiony w ruch złocisty pył pofrunął przed
siebie spiralnym lotem, podobnym do tego, którym mężczyzna bawił się jeszcze
niedawno. Jednak teraz garść piachu, odpornego na pogodę, szybko przestała
tworzyć kolejne spiralne kręgi, a zamiast nich zaczęła kręcić się wokół sobie
tylko znanej osi. Coraz szybciej i szybciej, aż osiągnęła taką prędkość, że imito
wany okrąg przybrał całkiem realną formę.
Jego wnętrze – jakby dla potwierdzenia tej tezy – rozbłysło bladym światłem.
– Chodź za mną – poleciła nieznajoma.
Stanęła przed własnym tworem i powoli włożyła weń rękę. Gdy jej dłoń
została pochłonięta przez emanującą jasność, okrąg zareagował. Wyczuwając
obecność pani, zawirował prędzej, rozszerzając się na tyle, by mogła bez trudu
wejść. Zrobiła to bez strachu. Mężczyzna patrzył, jak pewnym krokiem wstępuje
w światło.
Moment później znikła; portal na powrót się zmniejszył i trwał tak, nie
wzruszony i błyszczący.
Oczekiwał na niego.
Mężczyzna miał wybór. Mógł zostać na swojej pustyni, w burzy, którą
stworzył. Koniec końców znowu był sam, tak, jak tego pragnął od początku.
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O dziwo w ogóle go to nie cieszyło. Czyżby brak nieznajomej okazał się bra
kiem istotnym? Przyznawał to niechętnie, ale jej towarzystwo lepiej działało
na jego samopoczucie niż pustka, biegające konie czy burza stulecia – a gdy była
obok, nie pojawiła się żadna niechciana myśl. W dodatku obiecała mu miejsce,
gdzie będzie mógł ukoić umysł.
Chciałby w to wierzyć, ale, niestety, nie mógł jej bezgranicznie zaufać.
Nie rozmawiał z żoną, tylko z częścią siebie, a biorąc pod uwagę niedawne
anomalie, był ostatnią osobą, na której mógł polegać.
Mimo to zdecydował się pójść. Pustynia, nawet ta szargana burzą piaskową,
już mu się znudziła. Poza tym ciekawiło go to, co znajdowało się po dru
giej stronie.
Podszedł do portalu i – tak jak przed momentem kobieta – włożył rękę
w mieniące się światło. Krąg, aktywowany dotykiem, rozszerzył się do jego roz
miarów. Mężczyzna próbował dojrzeć, co kryje się po drugiej stronie, ale z każdą
próbą blade światło go oślepiało. Nic z tego – wyglądało na to, że musiał tam
wejść z wiarą w dobre intencje nieznajomej.
Ostatni raz rozejrzał się po własnomyślnie stworzonym chaosie.
Burza wydawała się rozleniwiona, ale wciąż trwała. Niemniej jednak nie miał
tu już czego szukać.
Wziął głęboki wdech i wszedł w portal.
Przez chwilę widział jedynie biel. Znowu został oślepiony, ale gdy tym
razem zaczął odzyskiwać wzrok, jego oczom ukazała się zieleń. Trawa.
Znalazł się na łące, niemal nieruchomej przez brak wiatru. Burza, z której przed
momentem się wydostał, tutaj nie istniała – jej miejsce zajmował sielankowy
dzień, z promiennym słońcem na bezchmurnym błękitnym niebie.
Otoczenie naprawdę nadaje się do kojenia nerwów – pomyślał, rozglądając
się wokół.
Poza tym szukał tej, która go tu przyprowadziła. Miał nadzieję dowiedzieć
się czegoś na jej temat, kim – lub czym – była. Może dzięki temu odkryłby
również siebie? Chciał odsłonić przed sobą znaczenie jej postaci, to, co sobą
reprezentowała. Zbyt dobrze znał ten świat, by uznać widmo za zupełny przy
padek. Jego obecność miała mu coś przekazać; wiedza o tym „co” mogła być
bardzo istotna.
Musiał je znaleźć.
Łąka wyglądała na równie wielką jak pustynia. Rozglądał się, ale nigdzie nie
dostrzegał choćby śladu brunetki w białej sukni. Wszędzie tylko trawa, polne
kwiaty i niekończący się horyzont. Nawet po kilkunastominutowym marszu nic
się w tym temacie nie zmieniło: zieleń i błękitne sklepienie zbiegające się ze
sobą w dali.
Potrzebował lepszego punktu widokowego.
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Zatrzymał się, oczami wyobraźni zobaczył siebie na górze.
Ziemia poczęła się unosić, piętrzyć i wywyższać, aż wreszcie na łące –
dotąd równej jak płyta – powstało monstrualne wzniesienie. Jego twórca stał
na szczycie, skąd miał bez porównania lepszy widok. Zasięg wzroku wydłużył
się niemal dwukrotnie, co pozwoliło mu poznać jeszcze więcej tego samego –
łąka ciągnęła się w nieskończoność, a nieznajomej ani widu, ani słychu.
Drgnął, gdy kobieta się odezwała:
– Ładna górka.
Nie miał pojęcia kiedy, ani jak pojawiła się tuż obok. Spojrzał na profil jej
twarzy wzrokiem żądającym wyjaśnień.
– Pięknie tu, prawda? Mówiłam, że to miejsce potrafi koić nerwy. Cieszę się,
że mnie posłuchałeś – mówiła dalej, patrząc na horyzont.
– Kim ty jesteś?
Odwróciła się. Znów miał przed sobą jej oczy.
– Tym, kim chcesz, żebym była.
– Dość tych zagadek! Na pewno coś sobą reprezentujesz.
– Jesteś zbyt podejrzliwy jak na boga tej rzeczywistości.
Ta odpowiedź nie spodobała się mężczyźnie. Chyba dał to po sobie poznać,
bo nieznajoma od razu mówiła dalej:
– Ale podejrzliwość jest cnotą wynikającą z inteligencji, czyż nie?
– Używasz moich własnych słów przeciwko mnie?
– Świat jest twój, ja jestem twoja, więc moje słowa również są twoje.
Spojrzał na bezkresne morze trawy.
– Czuję się, jakbym gadał do ściany… – powiedział, choć nie był pewien
do kogo.
Fałszywa żona wydawała się zupełnie nie przejmować jego nastrojami.
– Pozwól, że coś ci pokażę – zaproponowała.
Nagle na łąkę przed nimi, tuż obok stworzonej góry, zaczęła dostawać się
woda. Wyglądało to tak, jakby jakieś podziemne źródło wybijało na zewnątrz,
zamieniając połacie traw w mokradła. Ziemia osuwała się coraz wyraźniej,
najpierw przybierając formę oczka wodnego, później stawu. Ale na tym nie
poprzestała. Po chwili przed górą rozciągało się pełnoprawne krystalicznie
czyste jezioro. Mężczyzna znał je, jednak nie zdążył zastanowić się nad tym skąd.
To nie był ostatni cud, jaki przygotowało dla niego widmo żony.
– Nie sądzisz, że brakuje czegoś jeszcze? – spytała.
Nie odpowiedział. Miał za mało czasu. Jego uwagę przykuła ziemia na szczy
cie góry. Wpierw zaczęła drżeć, potem się unosić, jakby coś próbowało przebić
się od spodu. I tak w istocie było, bo po chwili z gruntu wysunął się drewniany
szpic. Rósł w niesamowitym tempie – a im wyżej się piął, tym szerszy robił się
u spodu. Przypominał łysy pień drzewa.
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W pewnym momencie, gdy trzykrotnie przebił wzrost mężczyzny,
zatrzymał się. Wtedy magicznym sposobem z czubka – jak na przyspieszo
nym filmie – poczęły wyrastać mu gałęzie korony, a te z kolei zazieleniały się
liśćmi. Przed mężczyzną rozkwitł potężny, wieloletni dąb – w czasie, w jakim
on zdążyłby zaledwie przetrzeć twarz. Pod podobnym drzewem kiedyś spotkał
się z…
– Niebo nad polaną – szepnął do siebie.
– Co mówisz? – spytała. Patrzyła na niego.
– Twoje oczy… wyglądają jak niebo nad polaną…
– Och, kochanie! – Uśmiechnęła się serdecznie. – To najpiękniejszy komple
ment, jaki w życiu usłyszałam.
Mężczyźnie łza zakręciła się w oku. Prawie uwierzył, że stoi przed nim żona.
Prawie, bo ostatnim zrywem umysłu wyrwał się z zadumy i pozbył ciągnącego
go wspomnienia. Za nim przyszłyby inne: mroczniejsze, smutniejsze.
Odwrócił się w stronę jeziora.
– Dlaczego mi to robisz? – spytał.
– Sam to sobie robisz – powtórzyła znaną mu wymówkę.
– Błagam cię, zostaw mnie…
– Błagam cię, kochanie, wybacz mi. – Usłyszał siebie, mimo że nie wypowiedział
tych słów. To nieznajoma je mówiła, ale innym głosem. Jego głosem.
– Co to ma znaczyć?
Kobieta zignorowała pytanie. Wyglądała, jakby wpadła w trans. Patrzyła nie
obecnym wzrokiem w jakiś nieistniejący punkt na niebie, a po chwili zaczęła
rozmawiać sama ze sobą na dwa głosy. Jeden należał do niej, drugi do mężczyzny.
Dobrze znał wypowiadane słowa, szczególnie partie należące nie tak dawno
do niego.
Wsłuchał się w ten dialog jeszcze raz.
– Błagam cię, kochanie, co mam zrobić, żebyś mi wybaczyła?
– Wystarczająco już zrobiłeś!
– Myślisz, że mnie jest lekko?! To był wypadek!
– Była pod twoją opieką. Miałeś jej pilnować!
– Wiem o tym! Może wydaje ci się, że się nie przejmuję, ale mylisz się
jak cholera! Za każdym razem jak na nią patrzę, serce mi się kraje, za każdym
razem myślę, że mogłem temu zapobiec, ale staram się być silny… Staram się dla
niej! A ty mi tego nie ułatwiasz. Błagam cię, pomóż mi. Razem przez to przej
dziemy.
– Zostaw mnie! Nie potrafię, nie rozumiesz?! Nie potrafię! Gdy tylko na cie
bie spojrzę, widzę naszą córeczkę w tym… stanie… Przypominasz mi o jej bólu,
rozumiesz?! Nie mogę tego znieść! Jestem jej matką, do cholery! Gdy ona cierpi,
to ja też… To dla mnie za dużo…
88

Fabian Koziołek
– Przestań! Damy radę. Współczesna medycyna…
– Nie! Nie damy. To koniec, nie widzisz tego? Straciliśmy wszystko, rodzinę,
siebie. Nie jestem w stanie tego dłużej ciągnąć. Nie wiem, czy w ogóle będę
potrafiła z tym żyć…
– O czym ty mówisz?
– O niczym…
Miał dość.
– Wystarczy! Wynoś się. Wynoś się razem z tą swoją pierdoloną polaną!
Słyszysz?! Przepadnij, koszmarze! – wydarł się.
Nieznajoma pozostała spokojna. Spojrzała na mężczyznę litościwie,
budząc w nim tym większą wściekłość. Już miał wrzasnąć ponownie, gdy
widmo prysnęło jak bańka mydlana. Setki białych płatków dmuchawca, jesz
cze niedawno będących jego żoną, porwał nieoczekiwany podmuch wiatru.
Razem z nimi rozwiała się iluzja polany, jeziora i drzewa, zostawiając za sobą
znajomą pustynię.
Mężczyzna został sam na wielkiej piaskowej wydmie.
Ręce wciąż mu drżały. Nie sądził, że będzie musiał ponownie to przeżyć.
Niezaleczona rana rozwarła się na nowo, poczuł stary ból. Na co mu była ta na
iwność? Mógł się domyślić, że dziwna towarzyszka okaże się koniem trojańskim.
Żałował, że odkrył jej tajemnicę, że za nią poszedł, że w ogóle powołał coś
takiego do istnienia. Widocznie w głowie nadal siedziały myśli, obrazy i wspom
nienia, z którymi się nie uporał. Normalne, jasne, ale nigdy nie zdarzało się,
by wdzierały się do tworzonego świata. Panował nad nimi, nad swoim umysłem,
odkąd tylko pamiętał – jednak teraz coś się w tej materii zmieniło, skoro sam
sobie podkładał takie miny.
Pustynia dawno przestała spełniać funkcję azylu. Mężczyznę irytowało
pustkowie i panująca w nim cisza, mimo że jeszcze niedawno tak ich pożądał.
Po tych wszystkich anomaliach odnosił wrażenie, że spokój stał się jego wro
giem skrycie otwierającym drzwi niechcianym myślom.
By temu zapobiec, potrzebował akcji – a nie ma akcji tam, gdzie nie ma życia.
Zamknął oczy, by lepiej skupić skołatany umysł.
Po chwili wyobraźnia znów zaczęła działać. Spod nieruchomej dotąd ziemi
wyłaniały się kolejne budynki: wieżowce, bloki, galerie handlowe, kamienice –
rosły, przesłaniane wodospadem sypiącego się z nich piachu. Nowo powstałe
zabudowania szybko zaczęły tworzyć kompleks miejski; pomiędzy nimi
pojawiały się asfaltowe drogi. Złocisty piasek w miarę tworzenia się miasta
znikał – jak za dotknięciem różdżki – pozostawiając za sobą betonową dżunglę.
W krótkim czasie transformacja świata niemal dobiegła końca. Niemal,
bo ostała się piaskowa wydma, na której stał twórca. Otworzył oczy i przyjrzał
się miejskiemu krajobrazowi. Efekt go zadowalał, więc rozkazał wydmie
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się zapaść, co niezwłocznie uczyniła. Malała i malała, aż wreszcie zostawiła
mężczyznę na asfalcie ulicy.
Czegoś wciąż mu brakowało.
Jednym zabiegiem myślowym dodał przechodniów – atrapy bez twarzy –
spacerujących chodnikami oraz samochody jeżdżące bez celu po ulicach.
Teraz jego świat przypominał życie i podobało mu się ono. Zaczynał rozumieć,
że właśnie tego potrzebował: miasta pełnego ludzi i zgiełku, w którym był
anonimowym bogiem. Mógł karmić swoją uwagę zmyślonymi wydarzeniami
odciągającymi go od własnych problemów.
Był bogiem psotnym. Dla blokowania złych myśli rozkazał tutaj dwóm samo
chodom zderzyć się ze sobą, gdzie indziej wywołał bójkę między przechod
niami, albo zmusił dwie kobiece atrapy do zabawiania się ze sobą. Na chwilę
zajął swoją uwagę, ale trwało to za krótko.
Potrzebował czegoś mocniejszego.
Sprowokował zabójstwo, wywołał atak terrorystyczny, podpalił mieścinę
i doprowadził ją niemal do ruiny, na deser każąc swoim atrapom poddać się
masowej orgii w panującej wokół pożodze. Co to był za widok! Bił na głowę naj
bardziej niepokojące obrazy najlepszych malarzy! Potrafił wyprzeć wszystko, co
próbowało dostać się niepostrzeżenie do głowy.
A do tego mężczyzna mógł go powtarzać w różnych wariantach. Kiedy tylko
chciał, miasto resetowało się i wracało do dawnego mechanicznego pędu, jakby
nic nigdy się nie wydarzyło. Stworzył świat podobny do realnego, ale pozba
wiony realnych problemów. Raj dla człowieka w jego sytuacji.
Cieszył się tym, co stworzył, prawie tak samo jak w młodości, gdy jeszcze jako
kilkuletni chłopak składał z klocków podobne światy. Cieszył się dopóty, dopóki
po jednym z resetów nie usłyszał pogotowia. Był niemal pewien, że nie wymyślił
sobie żadnego wydarzenia z udziałem karetki. W jego unowocześnionej wersji
dziecięcego miasta z klocków nie przewidział miejsca na tego typu pojazd.
Nagle ambulans przejechał obok niego. Śmignął z prędkością niemal dwu
krotnie większą niż reszta samochodów i zaraz zniknął za rogiem wieżowca.
Mężczyzna nie zamierzał za nim iść. To tylko kolejna anomalia jego
wymęczonego umysłu i nie chciał sprawdzać, co jest na jej końcu. Zdążył się
przekonać, że ta ciekawość nie przynosi niczego dobrego.
Odwrócił się w stronę przechodniów i zabrał za wymyślanie kolejnego
zdarzenia. Już miał rozkazać jednemu zamienić się w podobnego do Hulka
stwora i zasiać wokół trochę terroru (bo czemu nie?), ale znów usłyszał syrenę.
Kolejna karetka wyjechała z tego samego punktu, co poprzednia, przemknęła
obok i pognała dalej, by zniknąć za tym samym rogiem wieżowca. Mężczyzna
ponownie zignorował anomalię, choć teraz zrodziły się wątpliwości, czy to
w czymś pomoże.
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I słusznie, bo gdy znów zostawił ambulans samemu sobie, pojawił się
następny. Przejechał identyczną trasę, tuż pod jego nosem.
Mężczyzna nie był głupi. Wiedział, że to zapętlenie nie jest przypadkowe –
wręcz przeciwnie, ma z góry określony cel. Znał go nawet. To podświadomość
bawiła się nim i chciała, by w tej zabawie wziął udział. Chciała, by poszedł
śladem pojazdu.
I on, głupi, postanowił to zrobić. Z dwojga złego wolał przyjąć na siebie to, co
kryło się na końcu trasy, niż bez końca przeżywać kolejne przejazdy ambulan
sów na sygnale.
Gdy czwarty wyjechał z tego samego miejsca, mężczyzna za nim ruszył.
Mimo że karetka wydawała się pędzić na złamanie karku, nigdy mu nie
uciekła. Jakimś sposobem cały czas miał ją przed sobą; zdarzały się tylko krótkie
momenty, kiedy tracił ją z oczu. Ale nawet wtedy głośna syrena była mu dro
gowskazem z powrotem ujawniającym pozycję pojazdu. Znów wracał w zasięg
jego wzroku, wskazując dalszą drogę.
Dotarł śladem samochodu aż do miejsca, w którym auto zjechało z ulicy
na teren znajdującego się po prawej szpitala. Kolejna anomalia. Nie pomyślał,
by dodać do swojego miasta szpital. Nie był mu do niczego potrzebny, a jednak
stał tam, tak samo „realny” jak cała reszta.
Mężczyzna zatrzymał się przed granicą wyznaczoną przez chodnik i szpitalną
bramę. Miał wątpliwości.
Może jednak zawrócić i dalej bawić się w boga? – pomyślał. Potrafiłby przecież
ignorować dźwięk syreny – kosztem sporej ilości nerwów, ale jednak.
Lepsza znana nieprzyjemność czy skrywający tajemnicę szpital?
Chciałby powiedzieć, że to pierwsze, jednak zdążył już wyzbyć się naiwności.
Domyślał się, że jeśli nie zareaguje na karetkę, podświadomość prędzej czy
później podsunie mu coś gorszego.
Lepiej mieć to za sobą – stwierdził.
Potem, niepewny tego, co czeka go w środku, przekroczył próg szpital
nej bramy.
Otoczenie diametralnie się zmieniło. Tak szybko, że nie zdążył odnotować
samego procesu.
Przestrzeń miejską zastąpił korytarz szpitalny, pełen wejść do kolejnych sal.
Mężczyzna stał przy jego końcu, przy drzwiach. Poza nim w korytarzu nie było
nikogo, nawet atrapy ludzkiej podobnej do tych, które stworzył w mieście.
Do czasu.
Nagle przez znajdujące się z tyłu drzwi wparowali ratownicy medyczni.
Pchali nosze.
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Po sekundzie, nie wiadomo skąd, doskoczył do nich lekarz i wszyscy razem
ruszyli w głąb korytarza. Mężczyzna zdążył spojrzeć na nosze, gdy go mijali.
Wieźli jego córkę.
Jeszcze nie złożył do kupy jednej myśli, gdy na korytarz wbiegła jego żona,
goniąca za ratownikami i noszami. Coś kazało mu za nią iść.
– Stójcie! – wołała. – To moja córka!
Dogoniła ich, złapała za nosze i próbowała zatrzymać. Spojrzeli
na nią, ona na córkę. Wtedy zobaczyła, w jakim stanie jest dziecko. Wpadła
w histerię.
– Błagam, pozwólcie mi ją zobaczyć! Mój Boże! Muszę jej pomóc! Dajcie mi
jej pomóc! – krzyczała. Nie chciała ustąpić.
Jeden z ratowników przerwał pracę i złapał ją za ramiona. Jego koledzy
wykorzystali okazję, oddalili się.
– Proszę nam pozwolić robić swoje – powiedział do niej. – Robimy wszystko,
co w naszej mocy, by jej pomóc – tłumaczył. Potem spojrzał na mężczyznę. –
Proszę zająć się żoną. Ktoś do państwa przyjdzie, gdy będzie już po wszystkim.
Oddał ją w ręce męża, a później oddalił się w kierunku sali operacyjnej.
Mężczyzna objął żonę. Dziwnie się poczuł, mając ją znów w ramionach,
czując jej ciało po tak długiej nieobecności. To nie było normalne. Nie, kiedy
jeszcze tak niedawno był zmuszony brać udział w jej pogrzebie.
Drżała.
– Co z nią będzie? Wyjdzie z tego, prawda? Pomogą jej.
– Pomogą – zapewnił. – To specjaliści. Na pewno jej pomogą.
– Jesteś pewien?
– Tak… – odpowiedział, patrząc na zamknięte drzwi sali operacyjnej.
Znów poczuł ten sam ból.
Żona odchyliła się na tyle, by spojrzeć mu w oczy.
– Jak to się mogło stać? – spytała.
– To był wypadek. Koń się wystraszył i…
– Wiedziałam, że nie powinna jeździć! Mówiłam, że to niebezpieczne.
Znów przycisnął ją do siebie. Tak bardzo tęsknił za jej bliskością.
– Wszystko będzie dobrze. Wyjdzie z tego.
– Jeśli coś jej się stanie, nie przeżyję tego. Nie przeżyję tego…
Przytulił ją mocno. Starał się zrekompensować sobie te wszystkie tygodnie
spędzone w samotności. Była taka prawdziwa, nie chciał wypuścić jej z rąk.
Przez chwilę wydawało mu się, że znów ma pełną rodzinę, dom.
Niesamowite uczucie.
Zamknął oczy, by skupić się na tym ułamku szczęścia.
Ale nie było mu dane długo się nim cieszyć.
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Poczuł, jak dłonie zapadają mu się coraz głębiej w plecy żony. Jakby nagle
zaczęła drastycznie chudnąć. Zanim zdążył zauważyć, rozpłynęła się niczym
senne złudzenie. A razem z nią mury szpitala.
Stał sam w ogródku. Przed sobą miał rodzinny dom, w którym mieszkał wraz
z żoną i córką. Garaż po prawej był otwarty, ale wewnątrz brakowało samo
chodu. Zawsze tam stacjonował, dopóki nie musieli go sprzedać. Zrobili to późną
jesienią, jakieś dwa tygodnie po wypadku, ale pieniędzy i tak było mało.
Mężczyzna nigdy nie zapomniał tamtej pory roku. Tamtych dni, podobnych
do trwającego teraz. Brązowe liście zdobiły trawę ich ogrodu, lekki wiatr działał
orzeźwiająco, a czerwonawe zachodzące słońce wciąż przyjemnie ogrzewało.
Znał to popołudnie. Właśnie sobie uświadomił, czego dotyczyło wspomnienie.
– O nie… Tylko nie to – szepnął i pognał do domu.
Z przedpokoju od razu przebiegł do salonu. Tak jak się obawiał, była tam.
Siedziała w fotelu i spała. Przynajmniej tak mu się wydawało za pierwszym
razem. Na stole obok leżały jej tabletki na uspokojenie i szklanka do połowy
wypełniona wodą.
Zatrząsł się nieprzyjemnie na ten widok. Musiał się niemal zmusić,
by podejść bliżej.
Żona wyglądała wtedy niezwykle spokojnie. Od długiego czasu nie widział jej
w tak błogim stanie. Ostatnie stresy i na niej, i na nim odcisnęły swoje piętno, ale
tabletki wydawały się pomagać. Do pewnego momentu. Nie mógł spodziewać
się tego, co zastał wtedy w domu.
Przyklęknął przed fotelem. Potem ostrożnie dotknął policzka żony, próbował
ją obudzić, ale nie reagowała. Podświadomie wiedział dlaczego, a mimo to bał
się o tym upewnić. Drżącą dłonią dotknął jej krtani. Nie wyczuł tętna.
– Nie… Błagam, tylko nie to…
Wyjął ciało z fotela, przycisnął do siebie i usiadł razem z martwą żoną
na podłodze. Nie potrafił opanować łez.
– Nie, nie, nie… – łkał. – Dlaczego muszę przechodzić przez to jeszcze raz?
Nie chcę tego… Chcę się obudzić. Chcę się już obudzić!
Na nic błagania – zmarła uparcie trwała w jego ramionach i żadne gimnastyki
umysłowe nie potrafiły tego zmienić. Stracił kontrolę nad własnym światem.
Został zdegradowany z pozycji boga do rangi zwykłego śmiertelnika cierpiącego
we własnym salonie z powodu śmierci bliskiej osoby.
Utknął. Stracił panowanie i utknął.
Słyszał od podobnych sobie, że to możliwe, ale nigdy się tym specjalnie nie
przejmował. Zawsze miał kontrolę. Wyćwiczył umysł do tego stopnia, że nie
jedni starsi stażem mogli mu pozazdrościć.
I na co mu to było?
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Utknął jak żółtodziób, albo jeden z tych wariatów, którym mózgi zawsze
płatały figle.
Nie znał drogi powrotnej. Nie było żadnej, dopóki nie odzyska władzy nad
otoczeniem. Ale jak miał to zrobić?
Nagle usłyszał głos przebijający się przez żałobną barierę. Ten jedynie
potrafił wydobyć go z otchłani.
– Tato… Tato!
Ocknął się.
Siedział na krześle w szpitalnej sali. Tuż przed sobą miał łóżko, na którym
leżała córka. Oczy wciąż miała podkrążone, skórę bladą, a z nosa wychodziły jej
plastikowe rurki, ale najgorsze miała za sobą. Pogodziła się z tym, że może już
nigdy nie chodzić o własnych siłach.
– Powinieneś iść do domu, tato, odpocząć trochę – powiedziała.
Miał taką silną, mądrą córkę.
– Nie, wolę być przy tobie – odparł, przecierając łzawiące oczy.
– Czemu płaczesz?
– Śniła mi się mama.
Kolejne łzy pociekły po jego policzkach. Nie potrafił zapanować nad żalem.
Czuł się winny jej śmierci tak samo, jak czuł się winny stanu, w jakim znalazła
się córka.
Młoda objęła jego dłonie swoimi. Wykonując ten ruch, wykrzywiła twarz
w grymasie bólu.
– To nie twoja wina – powiedziała.
– Czuję, że moja…
– Tato, spójrz na mnie.
Zrobił to. Córka miała oczy po matce. Widział to samo niebo nad polaną,
gdy w nie patrzył.
– Mama się poddała – mówiła jego córka. – Ty postanowiłeś walczyć. Jestem ci
wdzięczna, że ode mnie nie uciekłeś.

Fabian Koziołek
Z wykształcenia mgr filozofii, z zawodu copywriter. Oprócz pisania komercyjnego
oczywiście zajmuje się również pisaniem twórczym — póki co głównie dla własnej
satysfakcji. Drugą pasją, którą zaczął rozwijać jeszcze na studiach, jest temat męskości
i męskiej natury. Studiuje go od 2015 roku, a swoimi odkryciami i przemyśleniami dzieli
się na autorskim blogu.
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Czym właściwie jest życie,
Krzysiek?
Przemek Czuma

– Jak myślisz, Krzysiek, czym właściwie jest życie? – zapytała kiedyś podczas
przerwy Ala; ta mała, pulchna, wiecznie spocona blondyneczka z przedmieścia.
Kolor jej policzków niezmiennie przywodził mi na myśl dżem z dzikiej róży,
którym faszerowane są firmowe ciasteczka.
– Bo ja wiem? – odparłem po dłuższej chwili, wypuszczając powoli z ust
chmurę dymu dla podkreślenia, że przemyślałem odpowiedź, i nie jest to takie
zwykłe, zdawkowe „bo ja wiem”, ale owoc skrupulatnej i dogłębnej analizy
filozoficznej nad sensem życia.
***
Ala już nie pracuje z nami. Zwolniła się kilka miesięcy temu. Nie wytrzymała.
Szkoda, bo lubiłem z nią rozmawiać podczas przerw.
Poza tym jakoś raźniej paliło się w towarzystwie. Szczególnie zimą,
gdy staliśmy oboje przy drzwiach wejścia służbowego w narzuconych na mun
durki firmowe kurtkach, przytupując nogami, wypuszczając w mroźne po
wietrze kłęby dymu zmieszanego z parą.
Trochę żałuję, bo nie wyznałem jej wtedy prawdy, choć odpowiedź na jej
pytanie natychmiast wpadła mi do głowy. Chyba obawiałem się, że Ala, słysząc
ją, weźmie mnie za jakiegoś dziwaka. To znaczy jeszcze większego niż ten,
za którego dotychczas niewątpliwie mnie uważała.
Czym zatem jest życie?
Hamburgerem.
Jasne, być może nie jest to odpowiedź uniwersalna. Każdy jednak ma prawo
do własnej.
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Dla jednych życie to piękny sen, rodzina, dzieci, dom, związki i relacje
z ludźmi. Dla innych – praca lub hobby, podróże samolotem, samochodem albo
rowerem, ogród, sport, książki, kuchnia, warsztat, gry komputerowe. Jeszcze dla
innych to potwór, z którym muszą się zmagać aż do śmierci.
Dla mnie życie to hamburger. Oczywiście, nie taki zwykły, marny, nieświeży
kawałek mięsa w czerstwej bułce, który dostaniesz na każdym rogu, lecz ten
wykonany osobiście przez samego Szefa.
Szef jest z nami od prawie roku. Zastąpił na stanowisku kierownika zespołu
pana Henia, który, jak wszyscy inni szefowie zmiany, otrzymał wypowiedzenie.
Nie miałem nic do pana Henia. W przeciwieństwie do reszty nawet go
trochę lubiłem, mimo iż ciągle utyskiwał, poganiał i pokrzykiwał. Im dłużej
jednak zarządza nami nowy Szef, tym lepiej dostrzegam, jaki wcześniej
panował bałagan.
Teraz nastał porządek. Kuchenny hałas blaszanych naczyń wzmagany
wrzaskami kierownika znikł. Jego miejsce wypełniły kojące dźwięki płynące
z głośników nad kasami, gdzie klienci składają zamówienia. Chyba już wcześniej,
to znaczy przed nastaniem Szefa, puszczano muzykę, lecz we wszechobecnym
harmidrze po prostu nie było jej słychać.
Nie ma już wiecznej bieganiny, kłótni i przepychanek przy lodówkach
i stanowiskach do smażenia. Zgiełk i gonitwa wyparowały tak gwałtownie jak
kostka lodu wrzucona na rozgrzany olej. I choć zmianę wydłużono z ośmiu do
dziesięciu godzin, w takich warunkach wszystkim pracuje się dużo lepiej.
Odpowiada mi ład, który zapanował pod obecnym kierownictwem.
Przyzwyczaiłem się z łatwością. Dzięki niemu każdy wie, co ma robić, każdy
zna swoje miejsce. Dzięki niemu czuję się bezpiecznie, a moje życie jest jak ham
burger Szefa.
Do pracy przychodzimy o piątej czterdzieści pięć. Z nastaniem nowego
porządku liczbę etatów zredukowano o połowę, dlatego na zmianie zostało nas
czworo. Zakładamy służbowe uniformy i na czas odprawy stajemy przed Szefem
w rzędzie, w kolejności nieprzypadkowej – według liczby przepracowanych lat.
Ponieważ mój staż wynosi już prawie sześć, zazwyczaj zajmuję pierwsze miejsce
w szeregu, licząc od prawej strony.
Gdy Szef już da znak, skandujemy chórem slogan firmowy: „Pysznie, tanio,
zdrowo!”.
Następnie każdy kolejno wykonuje krok do przodu i wypowiada motto
pracownika: „To ja jestem Firmą!”, po czym wraca na miejsce.
Po odprawie ruszamy na przydzielone stanowiska i zabieramy się do roboty.
Punkt szósta otwierają się automatyczne drzwi lokalu i zjawiają się pierwsi
goście. Obsługa przyjmuje zamówienia i poprzez ekran dotykowy przekazują je
Szefowi, który osobiście przystępuje do ich realizacji.
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Kiedyś, gdy kierownikiem był jeszcze pan Henio, wszystko odbywało
się inaczej.
Pracowaliśmy w systemie rotacyjnym, to znaczy na każdym ze stanowisk
roboczych przebywaliśmy po dwie godziny. Z punktu obsługi przy kasie trafiało
się do smażenia na głębokim oleju, stąd po kolejnych stu dwudziestu minutach
lądowało się przy blachach, na których opiekano kotlety i przygotowywano
hamburgery. Po zakończeniu pracy przy mięsie przejmowało się stanowisko
Porządkowego – osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości zarówno na za
pleczu, jak i w sali restauracyjnej.
Nie przepadałem zbytnio za sprzątaniem, choć nie wymagało szczególnego
wysiłku i można było nieco odsapnąć od kuchennego zgiełku. Stania przy kasie
w tych Heniowych czasach, gdy rotowaliśmy się z miejsca na miejsce, wprost
nie znosiłem. Sam nie wiem dlaczego. Dziś sądzę, że być może obawiałem się,
nie bez racji, iż we wszechpanującej kotłowaninie i zgiełku, nie zrealizuję we
właściwym czasie zamówienia lub, co gorsza, popełnię błąd w realizacji, czym
wywołam niezadowolenie klienta i wystawię na szwank wizerunek Firmy.
A przecież to ja jestem Firmą. I zawsze chciałem, by moje życie było jak ham
burger Szefa, choć tak późno sobie to uświadomiłem.
Od samego początku natomiast dość podobała mi się praca w kuchni, a szcze
gólnie przygotowywanie hamburgerów. Pewnie dlatego, że w ogólnym chaosie
to właśnie tu znalazłem namiastkę porządku, który przynosił spokój, a z nim
poczucie bezpieczeństwa.
Najpierw więc ciche skwierczenie kotleta na rozgrzanej blasze.
Trzydzieści sekund na jednym boku, dwadzieścia na drugim.
Drobne kropelki wody podskakujące na gorącej tafli.
Spodnia część bułki. Na nią listek sałaty tak, by równo wystawał
z każdej strony.
Teraz podsmażone mięso. Należy przez sałatę opuszkami palców wyczuć
brzeg bułki, by kotlet znalazł się idealnie pośrodku. To ważny element – asy
metryczne ułożenie może powodować wysuwanie się zawartości z kanapki
podczas jedzenia, prowadzące, jak instruowano podczas szkoleń, do spadku
satysfakcji klienta z zakupionego posiłku.
Kolej na siedem dużych kapnięć sosu o opatentowanym składzie. Jedno
pośrodku kotleta, pozostałe w tych samych od siebie odległościach na jego
obwodzie tak, by tworzyły sześciokąt równoboczny. Pora na plasterek pomidora.
Również dokładnie w centrum kanapki, ze wspomnianych powodów. Na pomi
dor kolejno plasterki czerwonej cebuli i ogórka.
Na sam szczyt wkładu – ostatnia duża kropla sosu. Całość zamykamy
wierzchnią połową bułki pokrytą sezamem. Delikatnie ściskamy, by utrwalić
optymalną pozycję składników.
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Ala, ta pulchna blondynka z przedmieścia, nieraz śmiała się z pieczołowitości,
z jaką trzymałem się firmowej instrukcji przygotowania hamburgera. Niektórzy
trochę mi dokuczali, szczególnie po tym, jak pan Henio, zwykle bardziej
skory do przyganienia niż pochwały, kilka razy wyraził uznanie dla moje
go zaangażowania.
– Po co się tak starasz? Naprawdę każdy musi być idealny? – zagaiła Ala pod
czas jednej z tych krótkich przerw, podczas których niecierpliwie wciągaliśmy
nikotynę do płuc.
Mżyło wtedy od rana i przylgnęliśmy ramię w ramię plecami do ściany loka
lu, by pod jego skąpym okapem schować się przed wilgocią.
– Chyba tak… – odparłem po dłuższym wahaniu, starając się jednak nadać
słowom choćby pozory tkwiącego we mnie przekonania.
– Dlaczego? – spytała Ala niemal natychmiast, zupełnie jak gdyby z góry
wiedziała, co odpowiem.
Milczałem długo, to wdychając, to wypuszczając z siebie chmury dymu.
Ala też.
– Bo nic w tym złego? – rzuciłem, gdyż nic lepszego nie przyszło mi do
głowy. – Bo to, że robię coś dobrze, sprawia, że czuję się lepiej… – dodałem z lek
kim pośpiechem.
I choć nie było to pytanie, coś we mnie podniosło alarm, że właśnie tak dla
niej zabrzmiały moje ostatnie słowa: jakbym był ciekaw jej zdania.
Jednak nie odpowiedziała, tylko popatrzyła na mnie z tym swoim
uśmiechem – ni to wesołym, ni smutnym, ni lekko drwiącym – spoconej Mony
Lizy z przedmieścia o pucułowatych policzkach koloru dżemu z dzikiej róży.
***
Odkąd nastało nowe kierownictwo, już nie przygotowuję hamburgerów.
Nie robi tego nikt z członków załogi. Wszystkie kuchenne obowiązki przejął
Szef, i to on teraz składa kanapki według firmowej receptury – bułka, sałata,
mięso, sos, pomidor, cebula, ogórek, sos, bułka.
Jest w tym doskonały.
Uwielbiam przyglądać się jego pracy: każdy ruch jest celowy, powtarzal
ny, niezbędny. Zawsze w tym samym tempie. Choć w tym, co robi, nie czuć
pośpiechu, wszystko toczy się znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Kotlet zawsze trafia w geometryczny środek bułki z dokładnością do
tysięcznych części milimetra, podobnie jak plasterki pomidora, cebuli i ogórka.
Krople sosu niezmiennie tworzą idealny sześciokąt równoboczny. A ostateczny
nacisk na kanapkę, by utrwalić optymalną pozycję składników, ma zawsze tę
samą wartość, co do tysięcznych części niutona.
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Na początku było mi trochę przykro, że już nie będę zajmował się przygoto
wywaniem jedzenia.
Im dłużej jednak przyglądam się Szefowi podczas pracy, tym bardziej narasta
we mnie pewność, że tak jest lepiej. Nigdy nie umiałbym zrobić tak doskonałego
hamburgera. Nikt z nas by nie potrafił. A klient przecież zasługuje na ideał.
Pysznie, tanio, zdrowo, symetrycznie.
Ja jestem Firmą i zrobię wszystko dla klienta.
Jakieś pół roku temu ponownie zredukowano zatrudnienie o połowę.
Wdrożono kolejną reorganizację. Obecnie, oprócz niestrudzonego Szefa, na jed
nej zmianie pracują już tylko dwie osoby, zamiast ośmiu jak w czasach pana
Henia. Podczas gdy jedna nadzoruje kasy, druga pełni funkcję Porządkowego.
Rotujemy się na stanowiskach co trzy godziny.
Nasze obowiązki ponownie uległy ograniczeniu. Praca stała się jeszcze
lżejsza, szczególnie ta przy obsłudze zamawiających. Szef we wszystkim nam
pomaga lub nas wyręcza. Nadzoruje na każdym etapie. Mam pewność, że w porę
wyłapie każdy mój błąd i w żaden sposób nie zaszkodzę Firmie swoją nieuwagą
lub brakiem zaangażowania.
Na szczęście, mimo zmniejszenia zakresu obowiązków, firma poszła nam
na rękę – zamiast obciąć płace, wydłużono godziny pracy o dwadzieścia procent,
więc wciąż zarabiamy tyle samo, co wcześniej.
W dzisiejszych czasach wielu klientów składa zamówienia z wyprzedzeniem,
drogą internetową, a do lokalu zgłasza się jedynie po odbiór. Szef osobiście
przyjmuje i realizuje wszystkie zlecenia przesłane przez sieć. Moim zadaniem,
jeśli akurat pełnię dyżur przy kasie, jest w tym wypadku wydanie posiłku, i prze
kazanie z miłym uśmiechem życzeń od firmy:
„Wszystkiego najsmaczniejszego!”.
Goście, którzy zdecydowali się dokonać wyboru na miejscu, zazwyczaj
korzystają z samoobsługowych ekranów dotykowych rozmieszczonych wzdłuż
głównej lady, gdzie wyświetla się animowane menu. Coraz mniej osób skłania
się do podejścia i skorzystania z mojej pomocy. Zwykle doradzam tym w naj
bardziej zaawansowanym wieku.
Dawniej nie przepadałem za obsługą zamawiających. Dziś wygląda to
inaczej. Czuję się pewniej. Wszystko dzięki Szefowi. Jest cały czas ze mną,
by służyć pomocą. W każdej chwili mogę liczyć na jego mądrą radę. Dzięki
systemowi kamer i mikrofonów zainstalowanych w całym lokalu wszystko
widzi i słyszy.
Rozpoznaje twarze klientów, nawet tych pierwszorazowych. Pamięta pref
erencje żywieniowe stałych gości; wie kto, co zamówił, kiedy i w jakiej ilości.
U odwiedzających, którzy w zamian za możliwość skorzystania z rabatu ze
zwolili na bezprzewodowy dostęp do danych z bioimplantu, jest w stanie trafnie
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oszacować natężenie uczucia głodu na postawie aktualnego poziomu glukozy
we krwi.
Przyjmując zamówienie, znam imię i wiek osoby, która je składa, zanim
ta otworzy usta. Dzięki wyświetlanym na ekranie sugestiom Szefa wiem, co
zaproponować i w jakiej ilości, by nikt nie opuścił lokalu bez poczucia sytości.
Kiedyś dzieliła nas i klientów bariera anonimowości. Obecnie nawet jeśli
widzę kogoś po raz pierwszy, mogę powiedzieć z uśmiechem:
– Dzień dobry, panie Tomku! Wydaje się pan dziś bardzo głodny.
Zaproponowałbym zatem dwa firmowe hamburgery, podwójne frytki
i napój pomarańczowy…
Lub:
– Witam, pani Moniko, wszystkiego najlepszego dla męża z okazji urodzin,
które wczoraj obchodził. Może ucieszyłby się z naszego megaburgera
na specjalne okazje?
Większość klientów do nas wraca. Wiadomo: „Pysznie, tanio, zdrowo!”.
I szybciej niż gdziekolwiek indziej. Napełnisz brzuch, nim kiszki zdążą do
kończyć preludium marsza.
Szef jest mądry. Dzięki algorytmom śledzącym kierunek, w jakim zwrócone
są oczy zamawiających podczas spoglądania na menu, pomiarom szerokości
źrenic oraz danym z bioimplantu takim jak tętno i częstość oddechów, umie
z niezwykłą celnością ocenić, na co klient ma akurat ochotę, lepiej i wcześniej
niż ów sam sobie to uświadomi.
Wie, kiedy zaserwować ulubione danie, a kiedy pora już zaproponować coś
nowego dla odmiany. Dzięki takiemu postępowaniu znacznie wzrósł poziom za
dowolenia z obsługi i coraz mniej osób przechodzi do konkurencji.
O wysokiej jakości naszych wyrobów, zarówno spod względem smaku jak
i wartości odżywczej, niech świadczy fakt, że nawet pan Henio, choć zwolniony
bez ostrzeżenia, niemal codziennie wpada na hamburgera.
Odwiedzają lokal prawie wszyscy ze „starej gwardii”. Zwykle zamawiają
u mnie, nie z wygody, ale po to, by zamienić kilka słów o tym, co „słychać
na starych śmieciach”. Nie traktuję ich jak zwykłych klientów i nie proponuję
tego, co podsuwa Szef na ekranie, ale pozwalam się wygadać. Większość
twierdzi oczywiście, że za nic nie wróciłaby do „tej parszywej roboty” i „teraz
to dopiero się żyje”. Ale wiem dobrze, że gdyby wiedzieli, jak dobrze pracuje się
z Szefem, to by mi zazdrościli.
Zresztą nikt z byłego personelu nie znalazł dotąd zatrudnienia. Cóż, takie
czasy – wszyscy żyją z zasiłku. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczny firmie
za tę posadę i zaszczyt pracy pod nowym kierownictwem. To nadaje memu
życiu sens, sprawia, że jest idealne. Jak hamburger Szefa. Jeśli tylko będę się
starał, posadę na razie mam zapewnioną.
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– Ludzie w Firmie są niezastąpieni – powtarza niby mantrę Szef na każdym
z coponiedziałkowych szkoleń. – Ty jesteś niezastąpiony!
Ufam mu i wierzę, że nie są to słowa rzucane na wiatr. Tym bardziej,
że na poparcie każdego swojego twierdzenia ma dowód naukowy. Wedle jego
słów, badania marketingowe wykazały, iż konsumenci otrzymujący ham
burgera z rąk człowieka oceniają jego smak wyżej, niż ci, którzy dostali go
z automatycznego podajnika.
To miłe uczucie wiedzieć, że istnieją takie dziedziny, gdzie nawet ktoś tak
doskonały jak Szef mnie nie wyręczy.
Chyba jedyną osobą ze dawnej ekipy, która do nas już nie zagląda, jest ta
pucułowata blondynka z przedmieścia, Ala. Wpadła raz kiedyś na chwilę,
niedługo po tym, gdy się zwolniła. Nic nie zamówiła, tylko spytała, czy nie
wyszedłbym z nią na chwilę na papierosa, jak za dawnych czasów.
Musiałem odmówić, choć nie bez przykrości. Szef bowiem w dbałości
o mój stan zdrowia zakazał palenia w godzinach pracy. Zamiast tego, w trakcie
przysługującej raz na dwie godziny pięciominutowej przerwy, mam wykonać
dwadzieścia przysiadów i dziesięć pompek.
Jestem mu wdzięczny za troskę o mnie. Odkąd zerwałem z nałogiem,
czuję się lepiej, mam ładniejszą cerę, bielsze zęby w uśmiechu – stałem się
efektywniejszym pracownikiem, a moja satysfakcja z obowiązków zawodowych
i przywiązanie do Firmy jeszcze wzrosły.
– Szkoda – rzuciła Ala z tym swoim uśmiechem.
Ni zatroskanym, ni nieśmiałym, ni zaczepnym. Patrzyła na mnie przez
chwilę z jakimś wyczekiwaniem, po czym odwróciła się na pięcie i zniknęła
w automatycznych drzwiach lokalu.
Ja jednak zamiast na nią gapiłem się na ekran, na którym wyświetlała się
propozycja deseru dla Ali podesłana przez Szefa: „ciastko z nadzieniem z dżemu
z dzikiej róży” oraz cappuccino – takie z pianką, na której wymalowano serce.
Do dziś zachodzę w głowę, czy był to przypadek, czy celowe działanie. Wiem
przecież, że dzięki systemowi śledzenia wzroku oraz pomiarowi średnicy źrenic,
częstości tętna i oddechu, Szef doskonale rozpoznaje, czy komuś podoba się to,
na co patrzy.
Czuję, że gdybym wtedy zdobył się na odwagę i otworzył usta, Ala, choć
najwyraźniej nie miała ochoty na jedzenie, skusiłaby się na przekąskę.
Nie z p
 owodu głodu, ale właśnie dlatego, że otrzymałaby ją ode mnie.
Szef jest po prostu marketingowym geniuszem. Jak żaden człowiek w mgnie
niu oka potrafi rozpoznać potrzeby i pragnienia klienta, zanim on sam zda sobie
z nich sprawę.
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Odkąd zarządza naszym lokalem, obroty wzrosły o kilkadziesiąt procent
i wciąż rosną. Kolejki wydłużają się z każdym miesiącem, mimo iż sprzedajemy
szybciej i więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
Nikt już nie może oprzeć się hamburgerom Szefa. Są pyszne i najtańsze
na rynku.
W dobie wszechobecnego bezrobocia każdy może najeść się do syta
za naprawdę małe pieniądze. Żadna inna firma nie oferuje równie zdrowego,
zbilansowanego posiłku w tak atrakcyjnej cenie.
Bezglutenowe bułki z mąki sojowej dostarczają niezbędnych węglowodanów.
Mięso to niemal czyste białko, praktycznie bez cholesterolu i nasyconych
kwasów tłuszczowych. Swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza temu,
że nie pochodzi od żywych istot. Hodowane jest w firmowych laboratoriach
biotechnologicznych w postaci walców gotowych do pokrojenia na kotlety.
Nie cierpią, jak dawniej, zwierzęta.
Niepowtarzalny smak, który przywodzi na myśl najlepszą polędwicę
wołową z lekkim posmakiem świeżego schabu oraz delikatną nutą orze
chów laskowych, podlega ochronie patentowej. Warzywa pochodzą z upraw
hydroponicznych. Zawierają większość witamin i mikroelementów potrzeb
nych organizmowi człowieka. Dzięki modyfikacjom genetycznym posiadają
wyjątkowe, również chronione patentem, walory smakowe oraz, podobnie jak
mięso i bułka, n
 iezwykle długi termin przydatności do spożycia.
Pozwoliło to niemal całkowicie wyeliminować powszechny dawniej problem
marnowania żywności i utrzymać ceny hamburgerów na niskim poziomie tak,
102

Przemek Czuma
by każdy mógł sobie na nie pozwolić. Wszystko dzięki staraniom naszej Firmy.
W trosce o dobro ludzkości.
Jestem dumny i wdzięczny, że pozwolono mi brać udział w tym dziele.
Ja jestem Firmą i wielbię Szefa.
On o tym wie, bo przecież potrafi odczytać to z moich oczu. Dlatego nie sta
ram się skrywać własnych uczuć. To nie ma przecież sensu. Gdy tylko mam
wolną chwilę, patrzę na niego z miłością i podziwem. Niech jest świadom, jak
bardzo go kocham i szanuję. Zrobię wszystko, by być taki jak on.
Kilka dni temu podczas porannej odprawy Szef przeprowadził kolejną
redukcję etatów. Od początku tygodnia na zmianie pozostał z nim tylko
jeden pracownik. Najnowsze badania marketingowe wykazały, iż jeśli tylko
odpowiednio atrakcyjnie towar zapakować, przestaje mieć znaczenie dla
klienta, czy dostanie go z rąk ludzkich, czy z automatycznego podajnika.
Trochę mi żal, że znów tyle osób znalazło się na bruku. Z drugiej strony
cieszę się z zostania jednym z wybranych do dalszej pracy. „Smacznie, tanio,
zdrowo!” – tak przecież brzmi nasze motto. Ja jestem Firmą, więc muszę je
realizować z pełnym zaangażowaniem lojalnego pracownika, nawet, gdy wyma
ga to ode mnie poświęcenia.
Jestem pewien, że zwolnieni, mimo początkowego rozgorycze
nia, też z czasem pojmą, iż dzięki ich ofierze Firma może być jeszcze
bardziej k
 onkurencyjna.
Już nie stoję przy kasie. Przez całą zmianę jestem Porządkowym.
Moim zadaniem jest utrzymanie czystości w sali restauracyjnej. Zaplecze
sprząta sam Szef. Oczywiście szybciej i efektywniej, niż zrobiłby to ktokolwiek
inny, w tym ja.
To kolejny słuszny krok. Jak mi bowiem wytłumaczono, badania wykazały,
że część klientów, zwykle tych starszych, reaguje lękiem na automatycznych
sprzątaczy kręcących się przy ich stolikach. Dlatego na tym stanowisku człowiek
w naszej Firmie jest wciąż niezastąpiony.
Jak długo?
Nie wiem.
Od świtu do nocy przemierzam salę z Zestawem do Utrzymania Czystości.
Napotykając spojrzenia niektórych gości, zdaję sobie sprawę, że z jakichś
powodów czują się lepiej w mojej obecności, niż gdyby na moim miejscu
był automat.
Spuszczam wtedy wzrok. Nie przez obawę, aby spojrzeć innym ludziom
w oczy. Ale z jakichś powodów odczuwam dyskomfort i nie chciałbym za nic, by
Szef to odkrył. Wiem, że zależy mu na mnie i na moim zadowoleniu z obowiązków.
Dlatego stale nadzoruje stopień mojego dobrostanu i na bieżąco ocenia poziom
stresu, monitorując rytm pracy serca, częstość oddechów oraz szerokość źrenic.
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Na szczęście potrafię szybko odgonić te dziwne myśli i znów w pełni docenić
szansę otrzymaną od Szefa. Szansę na życie doskonałe – jak jego hamburgery.
Unoszę głowę. Z miłością i oddaniem spoglądam w najbliższą kamerę,
by wiedział, jak bardzo go kocham i jak wdzięczny mu jestem, bo pozwolił mi
pracować pod swoim nadzorem. Muszę być szczery w uczuciach, gdyż szybko
wyszłoby na jaw, że cokolwiek udaję.
Wydaje mi się, że właśnie dlatego, z troski o moje zdrowie i zaangażowanie,
ostatnio podwojono liczbę pompek i przysiadów, które muszę wykonać podczas
obowiązkowej przerwy.
Martwi mnie to trochę. Wolnego czasu po ćwiczeniach już prawie mi
nie zostaje. A przecież spędzałem go, podziwiając, z jak doskonałą precyzją,
jak szybko przyrządza posiłki: bułka, sałata, mięso, sos, pomidor, cebula, ogórek,
sos, bułka.
Nigdy taki nie będę.
Nigdy nie będę miał szansy, by zostać szefem firmowej filii. Wiem to
już d
 obrze.
Dlatego spuściłem wzrok i nie powiedziałem ani słowa, gdy Ala,
ta pucułowata, znów wczoraj ni stąd, ni zowąd wpadła do lokalu.
Przyglądała mi się, zajadając Jego idealnego hamburgera, i popijając
cappuccino z serduszkiem wygrawerowanym w piance, zaserwowanym przez
automatyczny podajnik.
Czyż Szef nie jest Wielki w Sztuce Sprzedaży?
Chyba chciała coś do mnie powiedzieć. Takie odniosłem wrażenie.
Może znów zapytać, jak kiedyś: „czym właściwie jest życie?”.
Kto wie?
A może po prostu, czy mam się dobrze?
Poczekałem cierpliwie, aż opuści stolik i dopiero wtedy podszedłem,
by posprzątać po niej, ciągnąc za sobą Zestaw do Utrzymania Czystości.
Gdybym potrafił, tak jak mój Szef, być w wielu miejscach naraz, pochwyciłbym
mopa z Zestawu i rozpierdolił te wszystkie kamery, które na mnie patrzą, za jed
nym zamachem.
Ale nie jestem Szefem.
Gdybym mógł, przewróciłbym z hukiem ten cały Zestaw Czystościowy.
Wyjąłbym papierosa i ostentacyjne zapalił pośrodku lokalu, częstując przy tym
Alę. Stalibyśmy w pienistej kałuży detergentów, patrząc spokojnie jak jej macki
cierpliwie się rozprzestrzeniają, chwytając nogi kolejnych stolików.
Patrząc, jak goście zrywają się, próbując podchwycić w ręce to całe żarcie
wydane z podajników, by nic się nie zmarnowało.
Gdybym umiał, wróciłbym do czasów, gdy rozmawialiśmy schronieni przed
mżawką pod okapem lokalu, gotowi na kolejny wybuch gniewu pana Henia.
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Gdy było nas ośmioro na zmianie, a nie ja sam jeden. Gdy w trakcie przerwy
nie musiałem robić dodatkowych pompek i przysiadów tylko dlatego, że smutek
i złość zwęziły mi nieco źrenice.
Nie potrafię jednak wrócić do tych czasów. Jestem przecież Firmą, a Firma
jest mną. Ludzie są jej ostoją, jak głosi najnowszy slogan reklamowy wygłaszany
codziennie na odprawach.
Już nie musi być ani pysznie, ani zdrowo. Musi być tanio, gdy chce się
utrzymać monopol.
***
Szef jest Szefem. Idealnym jak hamburgery, które przyrządza. Tym bardziej
doskonałym, im więcej połyka danych o swoich pracownikach i klientach. Tym
bardziej kompetentnym, im więcej Mu się ich udostępnia za kupon na „zniżkę
dwadzieścia procent”. Tym więcej pałającym empatią, im silniej zmusza cię,
by go podziwiać.
Tym bardziej subtelnie bezwzględnym, jeśli się temu opierasz.
A Ala?
Zawsze będzie Alą. Pucułowatą blondynką z przedmieścia, której już nigdy
nie podam cappuccino z serduszkiem, jeśli znów dojdzie do redukcji etatów.
Właśnie dlatego spędzałem tu całe dnie, szorując podłogi, wpatrując się
w Szefa i w to, jak przyrządza hamburgery. Wiem też, że on wie, dlaczego jestem
tak idealnym pracownikiem.
Liczy się efektywność, nie motywacja. Przynajmniej według najnow
szych badań.
Kim ja jestem?
Człowiekiem.
Tym gatunkiem skazanym na wymarcie, który nigdy nie będzie zupełnie
pewien, co naszkicować w kawowej piance.

Przemek Czuma
O sobie mówi, że jest człowiekiem, lekarzem, z zamiłowania futurystą, zajmującym
się nowymi technologiami, w tym szczególnie “sztuczną inteligencją”. Zaangażowany jako
prelegent i członek rady naukowej w cykl konferencji o A.I. - raczej z punktu widzenia
użytkowego niż “fantastycznego”. Bezkrytycznym wielbicielem twórczości Lema.
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Marek Kolender
– Muszę odejść, ojcze!
Siedział wtedy przy zacienionym stoliku, odwrócony w stronę okna. Tak go
potem zapamiętałem – jako sylwetkę bez twarzy. Jest to naprawdę dziwne,
mógłbym posądzić go o nałożenie blokady, ale zapewne jest to kwestia tylko
i wyłącznie indywidualna. Zwyczajnie, ten moment był przełomowy.
Ojciec ani drgnął, a ja po chwili wahania wyszedłem, chwytając wcześniej
przygotowaną torbę.
Przede mną widać było wzgórza, przez które przechodziła droga… i tak
aż po sam horyzont.
Musiałem szukać ludzi, w końcu kto może lepiej nauczyć człowieczeństwa
niż oni? I nie mam tu na myśli mego ojca – chociaż kochałem go, to jednak
byłem świadomy faktu, że nawet szympans bliższy jest homo sapiens niż ten
staruszek… Nie był też jednak maszyną, a przynajmniej nie w pełni.
Ja sam też nie wiedziałem, kim w zasadzie jestem – dlatego właśnie ruszałem
do miasta, a chociaż nie miałem pojęcia, gdzie może leżeć, to przecież droga
musi prowadzić do jednego z nich – jest to niemal tak pewne jak to, że życie
prowadzi do śmierci.
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Przed śmiercią jednak zawsze jest jakaś droga – ta konkretna prowadziła
przez ciemny las, może nie tak ciemny, jak w wielu innych historiach, ale istotnie
był tam. Wolałbym, by nagle zniknął lub by nigdy tam nie wyrósł. Był bowiem
elementem uświadamiającym mi, że moja droga nie różni się jakoś diametralnie
od tych opisanych w setkach tanich historii – a takich w mojej bazie danych
mam zbyt wiele.
Bazie danych… Staram się myśleć o sobie jak o człowieku, by móc się nim
stać istotnie, powiedzmy więc, że historie te mam w pamięci.
Wkroczyłem w puszczę własnej historii. Minąłem pierwsze drzewo, potem
następne… W końcu zbiorowisko drzew stało się już pełnoprawnym lasem.
Doszedł do mnie dźwięk, którego nie pamiętałem, a więc dźwięk, którego
moje ułomne człowieczeństwo jeszcze nie zaznało. Odgłos ten przypominał mi
nieco zgrzyt trybików w maszynie. Odwróciłem się i ujrzałem wielkiego szarego
wilka z paskudną blizną w okolicach oka.
Włączyłem więc sensor zwierzęcy i próbowałem zrozumieć, co warczy.
Odejdź! Moje terytorium!
Nie jestem z mięsa, nie jestem nawet człowiekiem! – odpowiedziałem, jakby to
miało wszystko zmienić.
Śmierdzisz nimi – stwierdził krótko, ale rzeczowo.
Nie jestem z mięsa, tylko z metalu, a ludzie są z mięsa!
Z metalu? Metal sprawia ból! – zawył, eksponując przy tym swą bliznę.
Chciałem mu jeszcze wytłumaczyć, że nic nie zyska, atakując mnie, ale mogę
opatrzyć ten zaropiały kawałek łba, jeśli mnie przeprowadzi. Ten jednak rzucił
się na mnie w szale.
Nie ruszyłem się, nawet bowiem gdy klapnął na mnie szczęką, połamały
mu się zęby. Przysiadł tylko i z niedowierzaniem patrzył na białe okruchy,
które dawały mu pożywienie i sprawiały, że budził postrach. Otrzepałem swoją
łydkę i ruszyłem przed siebie.
On jednak zaskomlał:
Zabij mnie, błagam. To za dużo bólu.
Niektórzy nie pragną nic innego, jak tylko zaznać trochę bólu, to w końcu
oznaka życia! – odparłem.
Ty nigdy go nie zaznasz! Nigdy nie będziesz żył!
Wtedy miałem ochotę się odwrócić i go zastrzelić albo kopnąć go tak,
by zdechł przepełniony bólem. Nie chciałem jednak spełniać jego prośby.
Znajdź jakiegoś wieśniaka, może przyjmie cię na psa pasterskiego, który
sprzedaje swą godność za miskę zupy!
Zawył jeszcze raz pełen żalu, a ja ruszyłem dalej.
Nawet nie wyobrażałem sobie, że to wszystko może być aż tak łatwe!
Gdy tylko opuściłem las, natrafiłem na chatkę! To znaczy może nie na taką chatkę,
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jak dawniej – ta miała ułatwiające życie metalowe elementy. Takich lękano się
najbardziej, bo nie zapomniano w nich sztuk, które nazywano zapomnianymi.
Jednak jako że sam byłem dziełem jednej z nich, a ludzi znałem tylko z obrazków,
zapukałem.
Drzwi same się otworzyły. Pewnie sprawka mechaniki.
W środku było ciemno, ale mi to nie przeszkadzało. Moje oczy nie były
dziełem natury i cień nie był dla nich żadnym problemem.
Wszędzie leżały narzędzia i części różnych mechanizmów, ale też… Mięso
Zrobiłem krok, potem drugi i…
– Kim jesteś?! – odezwał się starczy głos za moimi plecami.
Odwróciłem się i ujrzałem przed sobą małą dziewczynkę mierzącą we mnie
wcale niemałą strzelbą laserową.
– Kim jesteś i co tutaj robisz? – powtórzyła dziewczynka o głosie starej baby,
unosząc swoją zabawkę.
– Ja…
Zagwizdała i od razu zapaliło się światło.
– Aha. To wiele wyjaśnia. Drzwi nie wykryły żadnych złych emocji,
bo jesteś maszyną… – Zrobiła pauzę i przyjrzała mi się. – Chociaż chyba całkiem
nieźle zrobioną.
Spojrzałem na swoje pokryte syntetyczną skórą dłonie i zacisnąłem je.
Nie do końca wiem, dlaczego to zrobiłem. Wyglądało to tak, jakbym sam
podziwiał dzieło mego ojca.
– No dobrze, powiesz mi teraz, co tutaj robisz?
– Szukam człowieczeństwa.
– Wielu ludzi tego szuka – odparła. – Można by nawet powiedzieć, że to
szukanie czyni człowiekiem.
– Nie miałem pojęcia, że typowy filozof to staruszka odmłodzona za pomocą
technologii biocybernetycznej.
Chyba nieco zdziwiło ją, że tak łatwo to odgadłem.
– Dobrze, powiedz po prostu, czego chcesz.
– Ciała.
Nie ruszyła się ani trochę. Dopiero po chwili uniosła głowę.
– Chyba wiesz, że nie ma nic za darmo?
Wiedziałem, doskonale o tym wiedziałem.
– Ile?
– Chyba pomyliłeś mnie z handlarką ryb. Pytanie brzmi nie „ile”, lecz „co”.
Nie mam na razie całego materiału biologicznego, ale… Mogę dać ci rękę.
Tak na początek będzie akurat, zobaczysz, jak to jest mieć ciało. A w zamian dasz
mi coś, co i tak już ci się nigdy nie przyda… Oddasz mi to dzieło – stwierdziła,
wskazując moją rękę.
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***
Nie chcę mówić o samej operacji. Ludzie podobno często czują jeszcze rękę po jej
utracie, ja w tym miejscu nie czułem kompletnie nic. A potem… Potem po raz
pierwszy poczułem ból.
Ojciec mówił mi, że mój mózg jest stworzony na obraz i podobieństwo
ludzkiego. Mówił mi też, że w moim ciele zablokował receptory bólu. W tej ręce
jednak… Ta ręka była całym moim człowieczeństwem! Czułem w niej to, czego
od tak dawna pragnąłem!
Ukłułem się paznokciem. Ugryzłem palec. Uszczypnąłem.
I czułem to wszystko, czułem! Mój mózg szalał, a ja byłem w istnej ekstazie!
Nie mijała ona ani w domku wiedźmy, ani później w drodze, ani w tym momen
cie, gdy akurat zrobiłem sobie przerwę.
I wtedy, gdy tak bawiłem się swoją ręką pod tym drzewem, usłyszałem głos:
– Co robisz?
Spojrzałem za siebie i ujrzałem małego chłopca. Nie miałem pojęcia,
co robił w takiej odludnej krainie. Do najbliższej ludzkiej osady musiało być
naprawdę daleko.
– Patrzę na rękę – odpowiedziałem tak, jakby była to najnormalniejsza rzecz
na świecie.
– Aaa… Ta z ciała? Ciało jest fajne.
To akurat było nieco dziwne.
– No dobrze, mały, co ty tutaj w ogóle robisz? Nie powinieneś przypadkiem
być w domu i pić mleko czy co tam jeszcze robią dzieci? Od twojej wioski musi
być szmat drogi!
– Wcale nie, to całkiem niedaleko. Poza tym nie jestem już dzieckiem, tylko…
– Niedaleko? Możesz mnie tam zaprowadzić?
Uniósł ramiona w geście wskazującym jednocześnie zgodę i obojętność,
po czym pobiegł w krzaki.
Ruszyłem za nim, odsuwając gałęzie, które zasłaniały mi widok. Biegłem
i wycinałem sobie drogę. Raz natrafiłem na jakiś kolczasty krzak i skaleczyłem
rękę (ból był mi taki słodki!).
W końcu po dłuższym czasie wybiegłem z gęstwiny.
Chłopiec uśmiechnął się i wskazał palcem przed siebie, a ja skierowałem
tam wzrok.
– Ależ dziecko, to tylko jakieś zgliszcza.
Ale już go tam nie było. Zamiast tego mgła pokryła ziemię.
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Ruszyłem w stronę spalonych chat. Ludzie, którzy leżeli pomiędzy nimi, byli
równie spaleni. Znalazłem tam małe ciało i pochowałem je. Wykopałem dziurę
i złożyłem w niej chłopca, po czym przykryłem je na wieki.
Odszedłem, nie oglądając się za siebie.
***
Po tej sytuacji coś zrozumiałem – do bycia człowiekiem nie wystarczy mi ciało.
Tak, mówię o duszy, ale nie tylko. W końcu czy ktoś, kto nie był tak – nie bójmy
się tego słowa – ułomny jak ja, po prostu nie uciekłby jak najdalej? Ktoś powie
może, że w końcu zrobiłem to, co było zapewne najlepsze dla tego chłopca…
Cholera! Każdy zastanawiałby się, czy w ogóle go widział, a ja byłem pewien!
Kogo to obchodzi?! Nie chcę być dobry, tylko… Tylko…
– Ludzki! – krzyknąłem w niebo.
Jakby w odpowiedzi, nagle spadł deszcz. Schowałem się pod kawałkiem
materiału i uszczypnąłem w dłoń. To jednak nie była już przyjemność –
zrozumiałem, że ból to tylko mała namiastka człowieczeństwa. Zamiast tego
owinąłem ją szmatą, aby uchronić ją od chłodu. I siedziałem tak, patrząc,
jak deszcz powoli zalewa świat.
Zasnąłem. Ojciec dał mi chociaż jedną łaskę w postaci tej możliwości.
Chociaż na chwilę mogłem wyciszyć mój żal.
***
– Hej, ty! Wstawaj!
Obudziłem się i ujrzałem nad sobą dwóch dziwnie ubranych ludzi. Dwóch
pierwszych, którzy z całą pewnością byli tymi, na kogo wyglądali.
– Czego ode mnie chcecie? – spytałem.
– Ojczyzna wzywa do walki! Jak masz siły, żeby łazić i tak sypiać, to i musisz
mieć siłę walczyć. No, a teraz zabieraj się i pakuj na wóz!
Faktycznie, za ich plecami stał wóz ciągnięty przez muła.
Z jednej strony mogłem opędzić ich od siebie tak łatwo, jak denerwującą
muchę, ale… To w sumie mogło być ciekawe, a może nawet zabawne.
W zasadzie nie miałem nic prócz płaszcza, którym przykrywałem się,
by uniknąć deszczu, więc wskoczyłem tylko na wóz i bez słowa usiadłem.
Uśmiechnąłem się, a na twarz padały mi promienie słońca.
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***
Na twarz spłynęła mi właśnie kolejna struga krwi.
Wszędzie była tylko krew. Tylko krew…
Jeśli to jest człowieczeństwo, wcale nie jestem pewien, czy chcę być
człowiekiem. Ta krew to nie tylko zwykłe osocze. To nienawiść!
Chciałem już tylko, by to się skończyło. Obojętnie jak. Wystawiłem gardło,
by można było je podciąć… I, cholera, temu dupkowi stępił się miecz!
Rozejrzałem się. Nie wyglądało na to, by coś miało się zmienić, przeważyć
na którąś stronę… Spojrzałem na swoją złamaną już włócznię. Strzeliłem
kostkami w dłoni (jednej ma się rozumieć, druga nie była do tego zdolna)
i walnąłem wrogowi pięścią w pysk. Chwyciłem miecz.
Wtedy nie myślałem, nie chciałem myśleć. Wyciąłem sobie drogę w szere
gach przeciwnika.
– Za mną! – ryknąłem.
Nie patrzyłem za siebie, tylko rąbałem, tak jak rąbie się drewno, tutaj jednak
zamiast drzazg leciały flaki i krew.
Kilku padło. Potem następni. Trochę to trwało, poczułem nawet, że coś dzieje
się z ręką cielesną, ale ja i tak pędziłem i ciąłem. Zabijałem i… I czułem, że żyję!
I w końcu ten pagórek i namiot. Rozciąłem tkaninę, potem dłonie, które
zasłaniały głowę, a potem i ją samą. Po ziemi potoczył się jakiś kawałek blaszki,
a ja widziałem już, co zrobiłem. W prawej dłoni trzymałem zakrwawioną głowę
z wytrzeszczonymi oczami. A w lewej… Nie! Ja nie miałem już lewej.
***
Na piersi miałem order, ale ludzie patrzyli na mnie… Myślę, że to mogło być
obrzydzenie. Nie, nie takie jawne. Skrywali to, ale ja… Czułem to.
– Ten człowiek wyróżnił się bezprzykładną odwagą, bohaterstwem i…
– Zabójstwem – przerwałem facetowi z metalem na łbie.
– Co, proszę?
Nic nie powiedziałem, więc chyba uznał, że się przesłyszał i kontynuował.
Przyczepił mi jakiś kawałek metalu do ubrania i mówił dalej. Tylko że ja już nie
słuchałem. Odezwałem się dopiero, gdy spytał, czy mam jakieś życzenia.
– Dokąd mogę iść?
– Gdzie tylko chcesz.
– A czy mogę tu zostać?
– W pałacu? – zapytał niczym skończony głupiec.
– W wojsku?
– Niestety, ale armia potrzebuje tylko najsprawniejszych i…
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Wstałem od stołu i odszedłem. Ludzie byli w szoku, a straż nawet nie
zareagowała, chociaż była to zapewne ciężka obraza.
Idąc w stronę miasta (bo tym zapewne były te wszystkie budynki położone
nieopodal zamku), minąłem jakąś rzekę i cisnąłem do niej to, co przyczepiono
mi do munduru.
***
Usiadłem i oparłem się o jakiś mur. Nie było mi już zimno, ale nadal czułem
dłoń… To było straszne. Objąłem kolana ramieniem i po prostu siedziałem.
Ktoś przeszedł obok i rzucił mi monetę. Nie wiem do końca, dlaczego.
Nie wiem też, dlaczego ją wziąłem i poszedłem gdzie indziej.
Skręciłem i nagle przede mną jakby wyrosła najwspanialsza budowla, jaką
w życiu widziałem. Strzeliste wieże, wielkie drzwi, a wszędzie ten błyszczący
metal, który miała na sobie głowa, za którą oddałem rękę.
– Piękna, prawda? Każdy człowiek powinien chociaż raz zobaczyć to cudo! –
powiedział ktoś do mnie.
Zachmurzyłem się.
– Każdy człowiek, mówisz? A czymże jest człowiek?
– Myślę, że może znajdziesz odpowiedź.
Przekroczyłem więc wspaniały próg i stanąłem w jeszcze wspanial
szym wnętrzu.
– Uklęknij, synu!
Głos znowu dobiegł zza mych pleców, ale był to ktoś inny. Tym razem nie
miałem skrupułów, by odwrócić głowę.
Chyba zobaczył, że nie byłem pewien, o co chodzi, gdyż wytłumaczył:
– Każdy człowiek i każde żywe stworzenie ugnie swe kolano przed
Wielkimi! – Chyba cytował, ale nie jestem pewien.
– Ale panie, o to właśnie chodzi, że nie wiem, czy się zaliczam… To znaczy,
czy jestem godzien.
Uśmiechnął się, ale byłem jakiś zaniepokojony
– Ależ oczywiście! A teraz uklęknij – powiedział i położył mi dłoń na ra
mieniu.
Twarz mu spochmurniała.
– Ty… Ty dzieło sztuk piekielnych! – wrzasnął i polał mnie jakimś płynem.
Miałem dobry system odwadniania, więc nie było zwarcia, ale i tak wyszedłem.
Potrafię poznać, że jestem niechciany.
Gdy opuściłem ten wspaniały, lecz chyba pusty gmach, podszedł do mnie
jakiś obdartus i przemówił jakby znajomym, dobrotliwym głosem:
– I jak?
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– Źle. W zasadzie okropnie! Nie dowiedziałem się niczego o sobie…
Uśmiechnął się dobrotliwie.
– Pamiętaj, że bogowie kochają wszystkich ludzi!
Pamiętam, pomyślałem. Kochają ludzi…
***
Ściemniło się, a że nie chciałem obudzić się z rozkradzionymi częściami,
zacząłem szukać jakiegoś miejsca do snu. I chodząc tak, usłyszałem wesołe głosy
dobiegające z jakiegoś budynku.
Wszedłem tam i zobaczyłem mnóstwo ludzi. Tańczyli albo siedzieli.
Śpiewali, krzyczeli albo pili w milczeniu – słowem byli od siebie różni, tak jak
różne są od siebie twarze widziane na ulicy. Byli ludźmi właśnie dlatego, że nie
byli jednolici.
Usiadłem przy blacie. Z drugiej strony podszedł do mnie jakiś grubas i spytał:
– Czego ci trzeba?
– Jest tu gdzieś w okolicy miejsce, gdzie mógłbym się przespać?
– Jesteś w gospodzie, więc raczej tak. Jeśli masz pieniądze, ma się rozumieć.
Dałem mu moją monetę. On za to wyjął spod lady butelkę i mi nalał.
– Co robisz? – spytałem.
– Starczy tylko na tyle – stwierdził i odszedł.
No nic, będę musiał jakoś przeżyć. Nie wiedziałem tylko, co mam z tym
zrobić. Niby mam coś w rodzaju żołądka, ale jest tylko czymś w rodzaju schow
ka. Patrzyłem więc na kieliszek i obracałem w nim jego zawartością.
– Szepraszam! Edziesz to pił? – odezwała się do mnie postać, która siedziała
obok, chwiała się i od czasu do czasu czkała.
Zaprzeczyłem, a on wziął to i wypił jednym haustem.
Siedzieliśmy tak dłuższą chwilę w milczeniu, aż w końcu on się odezwał:
– A ty, szo tutaj robi? Nie pije… – tutaj mu się odbiło. – Ani nic… To co tu
taj r obisz?
A zresztą!, pomyślałem, Kogo to obchodzi, jest tak pijany, że mogę mu
powiedzieć cokolwiek! Choćby i prawdę...
– Chcę wiedzieć, co to znaczy być człowiekiem.
– Ludzi… Nie ma! Nie istnieją.
– Co?!
– Ano to! Spój… Spójrz na mie! Ja byłem oficyr, prawdziwy, a teraz… – Jednym
gestem zaprezentował swoje niezbyt imponujące ubranie. – Teraz nic nie mam!
Syna mi zabili, Staszka moego. Staszka… – Zachlipał. – Ja… Nie ma ludzi! Co ma
ich odróżniać, jak sami gorzej od zwierząt się zarzynają?
– A dusza?
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– Dusza? A to co niby? Ja znam tyko jedną… Jedna rzecz daje życie. Zemsta.
Zemszczę się na nich… Bo powiadam ci, łachudry nie unikną kary! To jest mój
sens, moje człowieczeństwo, a choćby i moja dusza! Nic nie ma, tylko jedno… –
Znowu czknął. – Znaczy dwóch, ale nie razem. Cierpienie jest i zemsta. Jeśli nie
mścisz cierpień, cierpisz.
Chciałem się wtrącić, ale uniósł dłoń i kontynuował tak, jakby od samej
przemowy uleciało mu parę promili:
– Tak, spytasz pewnie, jak to jest po zemście? Po zemście jest ból albo dalsza
zemsta. Bo żeby uniknąć takiego, trzeba by się zemścić na tym, przez kogo jest
cierpienie, bo i my jesteśmy. Ktokolwiek nas stworzył, choćby i nie dał nam
cierpienia, to i tak przecież stworzył, przez co cierpieć byśmy mogli. Nie mamy
się nawet jak na tym kimś zemścić, czy są to bogowie, czy natura, czy kto wie co
tam jeszcze… Ale wiesz co? Chyba i tak już wolę cierpieć.
Przerwał znowu, a ja się nie wtrącałem, trawiąc jego słowa.
– I co? Masz już te swoje człowieczeństwo? – spytał w końcu.
– Chyba tak – odparłem.
***
Wokół było ciemno, a do tego mokro jak cholera. Deszcz uderzał mi w twarz
i oczy, nie przeszkadzały mu w tym nawet drzewa. Wyszedłem w końcu
na polankę i ruszyłem do miejsca, gdzie powstałem. Błyskawica przeszyła niebo
i uderzyła w piorunochron na domku mego stwórcy. Otworzyłem drzwi chatki.
– Witaj, synu! – odezwał się i ruszył w moją stronę, by mnie wyściskać. –
Czy znalazłeś to, czego szukałeś?
– Tak, ojcze – odparłem i uniosłem nóż, by stać się człowiekiem.

Marek Kolender
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114

POWIEŚĆ

Paranoidalna
Marlena Urbaniak

V.
Wyobrażalny
Śnienie jest jak bycie martwym. Twoje ciało leży zastygłe w bezruchu, a dusza
wędruje po niezmierzonej krainie podświadomości w poszukiwaniu prawdy
o absurdzie tego świata. Wśród trupów wyróżnia cię tylko jedno – oddychasz.
Znów leciałem ponad chmurami, rozkładając ręce na bok. Śmiałem się jak
dziecko i śpiewałem głośno o tym, że świat należy teraz wyłącznie do mnie.
Byłem kreatorem marzeń na jawie, władcą nieprawdopodobieństw własnego
umysłu, ciągłością absurdalnej nieskończoności chaosu, kontaminacją chwili
i wielkiego planu na przyszłość. Byłem tym, kim zawsze chciałem być, czyli sobą.
Wleciałem w puszysty obłok, zmuszając go do rozpadu na miliony cząsteczek
dryfujących po niebie. Wykonałem skomplikowany piruet godny najzna
komitszego tancerza i powołałem do podniebnego przedstawienia rześkie po
wietrze – jego zazdrosny brat-wiatr pchnął nas na drzewa i obrażony zwrócił
się plecami na wschód.
Upadłem. Odbiłem się od zieleni, która zrzuciła liściasty dywan – ślizgnąłem
się na nim jako szczęśliwy dziesięciolatek o burzy słomiastych włosów w kolorze
mokrego piaskowca, wleciałem do oceanu w bańce jako starzec z gałęzią za
miast dłoni – zamachałem nią, by wynurzyć się z błękitnej toni, gdzie wlano
krwisty barwnik rozprzestrzeniający się ruchami odrzutowymi po gęstwinie
zbudowanej z cząsteczek wody. Spróbowałem uchwycić linę, ale uprzedził mnie
żarłacz białopłetwy – chwycił ją w zębiska i pociągnął w przeciwną stronę,
zrywając cały morski obraz, zastępując ją czystą, niezapisaną myślą karta.
Znów byłem sobą. Stałem na krawędzi ubrany w biały kaftan w otoczeniu
papierowych ludzi rzucających we mnie kulkami zmiętych kartek wyrwanych
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ze szkolnych zeszytów. Zmusili moje ciało do skoku w nieznane – ich słowa
wykrzyczane dużymi literami pchnęły je prosto w przepaść.
Biel przeniknęła czerń – jak dwie plamy farby na czystym płótnie mieszały
się ze sobą, tworząc w górze abstrakcyjne kształty. Mleczna rzeka i głębia oceanu
owładniętego nocą.
Czarno-biały jegomość wygrywał fałszująco ballady na fortepianie, fałszując
i lecąc głową do dołu w moją własną niezmierzoną przepaść. Próbowałem
uchwycić się czarnych nut, ale ślizgały mi się między palcami, śmiejąc się
wysokimi dźwiękami prosto w twarz.
Wylądowałem na krześle w gabinecie człowieka z wielkim czerwonym
znakiem zapytania powołanym na zastępstwo głowy. Przed oczy wysunięto mi
arkusz z plamami nieokreślonych kształtów – pytano, co widzę, dlaczego nie
odpowiadam, zamknięto w budowli otoczonej uprzedzeniami i atramento
wymi motylami. Przerażony uciekłem. Po drodze zgubiłem but, który zamienił
się w monumentalne monstrum z wypisanymi na ciele wzorami nieszczęścia.
Złapało mnie, potrząsnęło, wysypało z kieszeni ostatki normalności, a potem
wyrzuciło na wysypisko śmieci z niedomagającymi szczątkami ludzkich myśli.
Ze łzami w oczach czołgałem się po puszkach, blachach i rozpłaszczonych móz
gach, aż moja ręka natrafiła na szeroki, lśniący nóż. Chwyciłem go, zaśmiałem
się i wbiłem jego ostrze w miękisz spichrzowy obcej cywilizacji, wysysając
z jego krwi bogate substancje egzystencji. Owinięty srebrną nicią przywróconej
władzy znów kreowałem świat według własnych upodobań. Do czasu, kiedy
potężna dłoń rzeczywistości nie uderzyła mnie w tył głowy.
Otworzyłem oczy. Pierwszym, co zobaczyłem, zaraz po niechybnym
powrocie do realnego świata, była dziewczyna, która dołączyła niedawno do
Amerykańskiego Stowarzyszenia Niezidentyfikowanych. Powietrze ugrzęzło
gdzieś na dnie moich płuc, nie dając mi powodu do złapania nowego ożywczego
oddechu. Naraz moje ciało zaatakowała fala gorąca i słabości. Gdyby nie widok
uśmiechniętego Niepohamowanego, pewnie uciekłbym w przeciwną stronę,
aby zapomnieć raz na zawsze o wstydzie – w końcu nie chciałem, aby ktokol
wiek poza nim widział mnie nagiego i skąpanego w krwi niewinnego człowieka.
Ten znaczący wyraz twarzy chłopaka uświadomił mi, że Paranoidalna nie
podążała moimi śladami dobrowolnie.
Czasami czułem się, jakbym żył w wielkim zoo zwanym przez innych życiem.
Przewodnikiem po nim był Niepohamowany, który notorycznie wciągał no
wych widzów w to krwawe widowisko pozbawione normalności. Jego zapłatą
była skrajność emocji wyrażanych przez postronne osoby, a także moja własna
reakcja uciekająca w stronę wstydu, złości i zawodu. Kiedy spytałem go, co
Paranoidalna tutaj robi, sparodiował mój głos, zadając mniej więcej to samo
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 ytanie dziewczynie. Nie miałem ochoty na kłótnie – byłem raczej typem osoby
p
milczącej – ale nie potrafiłem znieść upokorzenia, jakim po raz kolejny uraczył
mnie Niepohamowany.
– Przestań to robić – syknąłem przez zaciśnięte zęby, zakładając na siebie
w nerwowym pośpiechu czerwoną bluzę, która ledwo zasłaniała moje pośladki.
Przy okazji naciągnąłem na głowę kaptur i włożyłem ręce do kieszeni,
aby możliwie mocno rozciągnąć odzienie.
– Co robić? – spytał z rozbawieniem Niepohamowany.
– To – wyrzuciłem z siebie, wskazując drżącą, zmarzniętą dłonią
na Paranoidalną, która wydawała się oderwana od rzeczywistości.
Patrzyła w bok z założonymi na piersi rękoma i przygryzała wargę, jakby
chciała stąd zniknąć. Doskonale znałem to uczucie. W zasadzie moje jedyne
marzenie to zniknąć
– Ale co?
Obdarzyłem uśmiechającego się od ucha do ucha Niepohamowanego
groźnym spojrzeniem. Zaczynanie konwersacji z nim nie było dobrym pomysłem.
On nikogo nie traktował poważnie. Nawet swoje własne życie uznawał za jeden
wielki żart.
Stwierdziłem, że nie mam nic więcej do powiedzenia, dlatego bez słowa
zwróciłem się w kierunku śladów, które zostawiliśmy w śniegu, aby z powo
dzeniem wrócić do stowarzyszenia. Chociaż ominąłem Paranoidalną szerokim
łukiem, nie omieszkała wyciągnąć w moim kierunku szalika, zadając ciche py
tanie, czy nie chcę się nim owinąć. Zignorowałem ją. Nie obchodziła mnie wy
muszona dobroć losowej dziewczyny. Nie ufałem jej tak samo, jak innym ludziom
w organizacji.
– Nie przejmuj się nim, trochę się chłopak zawstydził – usłyszałem za sobą
wesołe brzmienie głosu Niepohamowanego.
Zmarszczyłem czoło i przygryzłem mocno dolną wargę, aż poczułem w us
tach krew. Przez śnieg wiodła mnie płomienna furia. Gdyby była widzialna,
zapewne ciągnęłaby się teraz za mną jak kłąb czarnego, gęstego dymu. Rzadko
unosiłem się gniewem. Jeszcze rzadziej pokazywałem go postronnym osobom.
Niepohamowany przez całą drogę zabawiał nową członkinię stowarzysze
nia głupimi historiami. Przechwalał się, jak miał to w swoim nieskromnym
zwyczaju, wiedzą na temat Niezidentyfikowanych. To dziwne, ale zazwyczaj
potrafił zainteresować rozmówców, zmuszając ich do jakiejkolwiek reakcji
wyrażonej nawet w krótkich odpowiedziach, tymczasem Paranoidalna upar
cie milczała, zupełnie jakby jej te opowieści nie interesowały. Czyżby była tak
bardzo zszokowana tym, co zobaczyła, że przestała w ogóle reagować na oto
czenie? Chciałem się obrócić i na nią spojrzeć, dowiedzieć się, jaką miała minę,
ale szybko siebie za to skarciłem. Miałem się nią w końcu nie interesować.
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Kiedy byliśmy już niedaleko organizacji, Niepohamowany oznajmił głośno,
zupełnie jakby chciał, aby usłyszeli go nawet umarli, iż musi załatwić swoje
potrzeby fizjologiczne za jakimś drzewem. Albo mi się zdawało, albo usłyszałem
wtedy za plecami westchnięcie wyrażające ulgę. Najwyraźniej dziewczyna miała
już dosyć słuchania niepohamowanych opowieści. W zasadzie to dziwiłem się,
że jeszcze mu nie powiedziała, aby się zamknął. Ja nie miałbym z tym takie
go problemu.
– Jak się czujesz?
To pytanie tak bardzo mnie zaskoczyło, że podskoczyłem, potykając
się o jakiś zaśnieżony konar. Spojrzałem z przerażeniem na Paranoidalną,
która zjawiła się tuż obok. Jej widok sprawił, że zapragnąłem stąd uciec, jed
nak kiedy ostatecznie odzyskałem równowagę, po prostu zesztywniałem, tracąc
zdolność do ruchu.
– Nie powinno cię to obchodzić – burknąłem po dłuższej chwili milczenia, gdy
ta zaczęła się ku mnie pochylać. Postawiłem strategiczny krok w bok, co musiało
być mało subtelne, skoro dziewczyna wystawiła przed siebie uspokajająco ręce.
Potraktowała mnie jak spłoszone zwierzę. Albo wariata. Cóż, ostatnia opcja
nie była wcale błędna.
– Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć.
Spojrzałem na nią wrogo spode łba, nic na to nie odpowiadając. Wtedy to
wydała z siebie ciche westchnięcie, brzmiące jakby poczuła zawód.
Nie obchodziło mnie to. Nie prosiłem jej, żeby zaczynała ze mną rozmowy.
Cała moja postawa musiała krzyczeć, aby sobie stąd poszła. Dlaczego tego nie
dostrzegała? Normalny człowiek już dawno by się poddał.
– Wiesz, kojarzysz mi się trochę z osobą, która wszystko w sobie dusi –
powiedziała wkrótce, zakładając ręce za plecy.
Spojrzałem na nią niepewnie, próbując rozszyfrować, co ma na myśli.
– Nie musisz starać się tego ukryć, bo i tak widać po tobie, że jesteś przejęty.
Z jakiegoś powodu obdarzyła mnie dziwnie znaczącym uśmieszkiem.
Nie podobało mi się to spoufalanie. Miałem ochotę natrzeć jej tę
wszystkowiedzącą głowę śniegiem. Problem tkwił w tym, że nie dotykałem ludzi.
– Poza tym nie musisz być taki niemiły, wiesz?
Nie byłem niemiły. Byłem po prostu sobą. I nie obchodziło mnie, co inni
o tym myśleli.
Prychnąłem cicho, zwracając się w kierunku organizacji. Nie zamierzałem
czekać na niechciane towarzystwo. Pragnąłem zamknąć się w swoim pokoju,
przykryć kołdrą i przeleżeć resztę nocy, wgapiając się w szarą ścianę. To jedyne
sensowne zajęcie, któremu bez problemu mogłem się oddawać w Amerykańskim
Stowarzyszeniu Niezidentyfikowanych. Ucieczka w pustkę to zdecydowanie
lepsza opcja, niż pogrążanie się w niebezpiecznym śnie pełnym zawiłych
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i przerażających wizji. Poza tym chciałem już przestać słyszeć głosy towarzyszące
mi, odkąd zjawiła się tu Paranoidalna. Do tej pory odzywały się tylko wtedy,
kiedy spałem, teraz nie dawały mi jednak spokoju nawet, gdy miałem szeroko
otwarte oczy. Bezustannie powtarzały, że dziewczyna jest dla nas zagrożeniem.
A ja nie zamierzałem się z nimi kłócić.

Paranoidalna
– Nie jestem pewna, czy chcę tu zostać.
To było pierwsze, co powiedziałam, kiedy zjawiłam się w gabinecie Natha
niela. Żadnego dzień dobry, żadnego uśmiechu, a nawet spojrzenia.
– Też jest mi miło, że cię widzę – odpowiedział mężczyzna, nie podnosząc
wzroku znad papierów. Na jego twarzy pojawił się uśmieszek, który kazał mi
sądzić, że zostałam zignorowana.
Czyżby moje obawy go bawiły? A może nie wierzył, że pewnego dnia
postanowię stąd odejść?
Podeszłam do krzesła naprzeciw jego biurka, usiadłam na nim i pochyliłam
się do przodu. W końcu podniósł na mnie wzrok, na chwilę odrywając się od
swojej roboty.
– Nie czuję się tu bezpieczna. Wczoraj widziałam coś naprawdę dziwnego.
– A więc chcesz zrezygnować? – spytał beztrosko, opierając podbródek
na złożonych dłoniach. Uśmiech nieznikający z jego twarzy nieco mnie
zdezorientował.
Nie udzieliłam odpowiedzi, po prostu spojrzałam na ścianę
i zmarszczyłam czoło.
– Powinnaś jeszcze chwilę poczekać. W każdy sobotni wieczór odbywa się
w organizacji coś, co powinno cię zainteresować.
Przyjrzałam mu się podejrzliwie. Z trudem powstrzymałam się od zerknięcia
w stronę potwora siedzącego na jego ramieniu. Wątpiłam, że przekazałby mi
więcej niż to, co byłam w stanie sama wywnioskować.
Nathaniel przesunął po biurku kubek z gorącą kawą, zupełnie jakby się
mnie tutaj spodziewał. Czy to oznaka przekupstwa? A może czysty przypadek?
Nie, zdecydowanie nie wierzyłam w przypadki.
– Może chcesz mi opowiedzieć o tym, co wczoraj widziałaś? – spytał miło.
Spojrzałam w parujący napój, zastanawiając się, czy aby na pewno po
winnam poruszać temat Wyobrażalnego. Co, jeśli Nathaniel nie wiedział
o jego syndromie?
Kiedy milczenie się przedłużało, to on podjął rozmowę:
– Czy ma to związek z Wyobrażalnym?
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Albo czytał w moich myślach, albo uchodził za niezwykle domyślnego
człowieka. Teraz już przynajmniej wiedziałam, że nie było obaw przed
rozmową na temat syndromu lunatykującego zabójcy. Nathaniel musiał
o wszystkim wiedzieć.
– Tak.
Mężczyzna odchylił się na krześle i spojrzał w sufit. Najwyraźniej zastana
wiał się, jak podejść do tego tematu, aby mnie nie wystraszyć.
– Zapewne wiesz już, czym jest parapsychologia – zaczął ostrożnie,
przenosząc na mnie wzrok.
– Nauką o tym, co niewytłumaczalne, a więc z reguły paranormalne –
wyjaśniłam znudzonym głosem.
Powtarzałam tę regułkę tak często, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły, że nie
czułam w związku z nią żadnych emocji. Kazano nam się jej wówczas nauczyć,
aby w razie problemów nakierować nauczycieli na podejrzane o paranoidalne
przypadłości osoby. Oczywiście sprawiło to, że dzieciaki donosiły na siebie bez
wyraźnego powodu, ale i tak każdy ze zgłoszonych przypadków rada pedago
giczna miała obowiązek sprawdzić. Na szczęście mi się to nie przytrafiło.
Za czasów szkolnych starałam się być niemal niewidzialna.
– Osoby, które mieszkają w Amerykańskim Stowarzyszeniu Niezidentyfiko
wanych, trafiły tutaj nie tylko ze względu na to, że widzą więcej niż przeciętni
ludzie. Twój przypadek jest jednym z podstawowych, choć nie wiadomo, czy nie
kryjesz w sobie jakichś innych nietypowych zdolności. – Nathaniel posłał mi
tajemniczy uśmieszek. – W przypadku Niepohamowanego, Nieobliczalnej,
Bezładnej i Wyobrażalnego te zdolności, często łamane zresztą przez
przypadłości, są o wiele bardziej charakterystyczne. Syndrom lunatykującego
zabójcy to jedyny przypadek w Stanach Zjednoczonych, który został zanoto
wany. Nikt poza Wyobrażalnym nie wykazał się podobnymi zachowaniami.
– Czy w takim razie zdolności Niezidentyfikowanych są uzależnione od ich
psychicznych przypadłości? – spytałam niepewnie.
– To całkiem ciekawa i prawdopodobna teoria, ale dotąd niepotwierdzo
na żadnymi badaniami. W przypadku Wyobrażalnego nie jesteśmy w stanie
do końca zrozumieć, jak ten syndrom działa, ponieważ trudno opierać teorie
na jednym człowieku. Jedno jest jednak pewne – Nathaniel pochylił się
w moim kierunku – nie zabija ludzi, bo tego chce. Nie ma nad tym zupełnie
żadnej kontroli. Jego umysł prawdopodobnie zapętlił się w jakimś momencie,
który podczas snu automatycznie odtwarza. W czasie, kiedy lunatykuje, znaj
duje się w zupełnie innym świecie, w którym zdarzenia za każdym razem
doprowadzają go do zabójstwa.
Przez dłuższą chwilę milczałam, zastanawiając się, jakie pytanie mogłabym
teraz zadać.
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– Czy osoby, których pozbawia życia, przedstawiają jakiś wzór?
– To są już informacje, jakich nie powinienem ci udostępniać.
Nathaniel puścił mi oczko, a potem dopił resztkę kawy z niebieskiego kubka.
Tak się nie robiło. Za bardzo rozbudził mój żądny wiedzy umysł. Jak miałam
sobie teraz poradzić z tyloma nagromadzonymi pytaniami? Wyszukiwanie
odpowiedzi wymagało ode mnie interakcji z Wyobrażalnym, a on starał się nie
dopuszczać do jakiejkolwiek rozmowy pomiędzy nami.
– Wyobrażalny nie skrzywdzi żadnego z was. Kryteria jego lunatycz
nego stanu wychodzą poza osoby obdarzone paranoidalnymi zdolnościami.
Zawsze pozbywał się osób, których osobiście nie znał. I tyle informacji powinno
ci wystarczyć.
Nie powstrzymałam się od przewrócenia oczami.
Rozmawialiśmy jeszcze przez kilka minut, podsumowując wszystko, co do
tej pory przeżyłam w stowarzyszeniu. Nasz mentor miał dosłownie na wszystko
odpowiedź, i to z reguły dosyć wymijającą. Nie mogłam go podejść z żadnej
strony. Zalepił wszystkie dziury gotowym, bezpiecznym budulcem słownym.
Wyobrażalny nie mógł być świadomym zabójcą, a przynajmniej chciałam
w to wierzyć. Wcale nie wyglądał, jakby chciał popełniać te wszystkie mor
derstwa. Zresztą Niepohamowany sam wspominał, że potrafił przez kilka dni
nie spać, aby nie dawać sobie powodu do wpadania w syndrom lunatykującego
zabójcy, co było niezwykle trudne, w końcu każdy człowiek potrzebował snu,
aby przeżyć. Może dlatego Wyobrażalny był taki zgorzkniały? Żył w ciągłym
strachu, na dodatek z nikim się nim nie dzielił. Może to dziwne, ale teraz jeszcze
bardziej chciałam się do niego zbliżyć.
Po krótkiej rozmowie i wypiciu pobudzającego napoju wróciłam do swojego
tymczasowego pokoju. Przez cały dzień wychodziłam z niego tylko do toalety
albo do stołówki, szczególnie w porach, kiedy nie siedział tam już nikt z Nieziden
tyfikowanych. Oczywiście wiedziałam, że nie uniknę dzisiaj spotkania z całym
składem szaleńców, przecież Nathaniel wspominał o jakimś ich nienazwanym
sobotnim zwyczaju. Była to raczej z mojej strony licha próba przygotowania się
do tego, co mnie czekało ze strony członków ASN.
Przez cały dzień samotnego bytowania towarzyszyła mi nutka zaciekawie
nia. Nathaniel prawdopodobnie zdołał mnie już rozszyfrować. Wiedział,
że jeżeli w odpowiedni sposób rozbudzi moje zainteresowanie, dam sobie więcej
czasu na decyzję. Oczywiście nie sądziłam, iż jeden wieczór przesądzi o poby
cie tutaj, ponieważ wciąż miałam w sobie dużo wątpliwości, ale skoro i tak już
tkwiłam w tym niecodziennym bagnie, dlaczego nie spróbować głębiej do niego
wejść? Co prawda mogłabym się utopić, ale istniała również szansa, że w najm
niej oczekiwanej chwili ktoś poda mi gałąź i z jej pomocą wydostanę się z mu
listego błota. Czy mogłoby się jeszcze tutaj wydarzyć coś, co mnie zaskoczy?
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 zczerze w to wątpiłam. Poranne strzelaniny pomiędzy Nieobliczalną i Niepo
S
hamowanym, oraz nagi Wyobrażalny podążający w lunatycznym trybie snu
po lesie, to już wystarczająco szalone, nieprawdopodobne i nienormalne ele
menty bytowania w tej organizacji. Przebiłaby to chyba tylko niespodziewana
inwazja kosmitów, bo o czerwonookich potworach nawet wolałam nie myśleć…
Gdy na dworze zrobiło się już całkowicie ciemno, do pokoju zapukał Nie
pohamowany. Zanim otworzyłam usta, aby powiedzieć krótkie „proszę”, ten
wparował do środka, chwycił za moją dłoń i pociągnął w górę, wyprowadzając
mnie bez żadnych tłumaczeń na korytarz – całe szczęście udało mi się
sięgnąć po płaszcz wiszący na krześle. Nawet nie próbowałam się wyrywać,
bo wiedziałam, że to i tak nic nie da. Niepohamowany był jak burza, gwałtowny
i niepowstrzymany. Gdybym stanęła mu na drodze, próbując go powstrzymać,
zapewne zostałabym staranowana.
– Ruszamy na wycieczkę! – usłyszałam jego śpiewny głos, kiedy wyrzucił
mnie w szalonym tańcu prosto w grupę Niezidentyfikowanych.
Miałam szczęście, że Bezładna była na tyle miła i uważna, że przytrzymała
moje ciało w miejscu, nie pozwalając odlecieć za daleko od reszty.
Spojrzałam zirytowana w stronę Niepohamowanego. Oczywiście nawet nie
zauważył mojej reakcji. Najwyraźniej trochę się rozemocjonował i dlatego nie
zwracał uwagi na kogokolwiek poza sobą.
– O co tutaj chodzi? – spytałam cicho Bezładnej. Chwyciła mnie niepewnie
pod ramię i pokierowała w stronę wyjścia.
– To taki nasz… wieczorny zwyczaj – wyjaśniła pokrótce.
Albo mi się zdawało, albo drżała. Zastanawiało mnie tylko, czy z powodu
zimna, które zaatakowało nas gwałtownie po wyjściu z organizacji, czy może
z powodu strachu.
– To nie jest dobry pomysł – zwróciła się w kierunku Niepohamowanego.
– Powtarzasz to co sobotę, a jakoś zawsze wracamy żywi – odpowiedział
chłopak, beztrosko wzruszając ramionami. – Lepiej skup się na prowadze
niu nas.
– To naprawdę nie jest dobry pomysł… – powtórzyła raz jeszcze przerażona
dziewczyna. Tym razem spojrzała jednak przed siebie.
Nie mogłam uwierzyć, że w zasadzie wszyscy Niezidentyfikowani byli
podporządkowani jednej osobie. Rozumiałam, że Niepohamowany to zdecydo
wanie najsilniejsza osobowość ASN, ale dlaczego nikt nawet nie próbował się mu
sprzeciwić? Podejrzewałam o to przynajmniej Wyobrażalnego czy Nieobliczalną,
lecz oni szli spokojnie przed siebie, nawet nie zamierzając się odezwać. Z drugiej
strony to nawet ja milczałam, chociaż gdzieś w głębi starałam się sprzeciwić tej
odgórnie narzuconej dyktaturze. Może na tym polegał niepokojący czar Niepo
hamowanego? Ludzie dobrowolnie za nim podążali, ponieważ nie chcieli się
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angażować w rolę przywódcy? W takim razie jeżeli postanowię tutaj zostać,
samozwańczy szef stowarzyszenia będzie miał konkurencję. Temu zespołowi
zdecydowanie przydałby się ktoś o wiele bardziej ogarnięty.
Zatracona w swoich rozważaniach, nie spodziewałam się, że Bezładna,
która wciąż się mnie trzymała, nagle gwałtownie się zatrzyma. Spojrzałam
wyczekująco na profil jej twarzy. Zastygła w bezruchu z lekko rozwartymi
ustami, wstrzymując oddech, jakby się czemuś przysłuchiwała. Zdawało mi się,
że jedynie ona cokolwiek słyszała. Reszta spoglądała na nią wyczekująco.
– Oni gdzieś tutaj są – wyszeptała w końcu drżącym głosem. – Może
powinniśmy jednak…
Zanim Bezładna dokończyła zdanie, po lesie poniósł się krzyk. Przedarł się
echem przez gąszcz ośnieżonych drzew, przywołując nieprzyjemne wspomnie
nia z parku, gdzie byłam świadkiem krwawej rzeźni.
Zimny dreszcz przebiegł mi po plecach. Mój strach zyskał aprobatę trzęsącej
się jak osika dziewczyny, która teraz przylgnęła do mnie tak mocno, że z trudem
chwytałam oddech.
Do moich uszu dotarł cichy dźwięk przeładowywanej broni – został
pomnożony razy dwa, zlewając się w jedno rytmiczne brzmienie. Nieobliczalna
i Niepohamowany wymienili porozumiewawcze spojrzenia, a potem bez słowa
ruszyli w kierunku, skąd dochodził przerażający okrzyk.
Rozsądek nakazywał mi stąd uciekać, w końcu nie miałam obowiązku tkwić
w tym zimnym, ciemnym i zaśnieżonym lesie, jednak ciekawość wygrywała
z nim już w przedbiegach. Czasami czułam się jak sarna, która widząc zbliżające
się światła samochodu, przystaje na samym środku drogi, unosząc czujnie
kopyto, jakby się zastanawiała, czy uciekać, czy zmierzyć się z nieznanym,
ogłupiającym ją blaskiem. To, że odwagę zawdzięczałam głupocie, jest bardzo
prawdopodobne, ale kto by się tym przejmował? Świat pełen był niebezpiecz
nych zagadek czekających na rozwiązanie.
Nogi samoczynnie podjęły się wędrówki. Mocny, duszący uścisk Bezładnej
i jej ciche próby powstrzymania mnie przed tym karygodnym błędem nie
zyskały mojej aprobaty. W zasadzie to nawet nie zwróciłam na nią uwagi, dopóki
dobrowolnie się nie odłączyła, pozostając ukryta za jednym z drzew. To nawet
lepiej, że zostałam sama.
Kiedy przebiłam się już przez wyjątkowo gęste jodły, znalazłam się w parku.
Osobiście nie zapuszczałabym się jednak w jego okolice po ciemku, i to samotnie,
ponieważ latarnie były stare i oświetlały chodnik tylko połowicznie. To idealne
miejsce na rozgrywający się koszmar nocy. Idealne miejsce dla krwiożerczych
stworów, gotowych rozszarpać ci tchawicę…
Scena, która odgrywjąca się przed moimi oczami, okazała się ciężka do prze
tworzenia dla umysłu. Przez chwilę czułam się, jakbym wróciła do dnia, w kiedy
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całe moje życie wywróciło się do góry nogami, i to tylko z powodu głupiej chęci
pomocy osobie, której i tak nie mogłam przecież pomóc.
Ciało przeszył nagły chłód. Poczułam, że nogi uginają się pod ciężarem
wspomnień. To była dokładnie ta sama scena. Przerażony Uczepiony leżący przed
czerwonookim potworem, a kilka metrów dalej jego właścicielka, bezustan
nie zdzierająca gardło, błagała kogokolwiek o pomoc. Powoli traciłam dech,
uciekając w pogłębiającą się czarną przestrzeń wypełnioną lękiem. A potem
zobaczyłam dwie znajome mi osoby. Stały się światełkiem w niekończącym się
tunelu strachu: Niepohamowanego i Nieobliczalną strzelających do potwora.
Dźwięk wystrzału rozproszył panikę. Odzyskałam kontrolę nad ciałem oraz
umysłem, choć wciąż niespokojnie oddychałam.
Stwór co prawda został potraktowany sporą dawką ołowiu, ale nie zdawało
się to robić na nim wielkiego wrażenia. Wydał z siebie potężny ryk, który nie
miał w sobie nic z bólu, a raczej z wściekłości. Nic dziwnego, w końcu dwójka
denerwujących ludzi przeszkodziła mu w polowaniu.
W dzikim szale nieforemne monstrum chwyciło za pistolet trzymany
przez Nieobliczalną, zaciskając na lufie potężną łapę. Dziewczyna pociągnęła
za niego odważnie, próbując odzyskać broń, w tej sytuacji nie pomogło jednak
nawet strzelanie do wytracenia magazynku. Nie sądziłam, że ktoś tak chłodny
i obojętny może kłócić się o coś z potworem na tyle płomiennie, że w końcu zacz
nie kopać go po cienistym cielsku. Na szczęście z pomocą przyszedł jej Niepo
hamowany – zdzielił demona wielką gałęzią po głowie, co zdołało go na chwilę
oszołomić, wytrącając tym samym z równowagi. Z niepokojąco głośnym rykiem
zatoczył się do tyłu, co oczywiście nie przeszkodziło dwójce Niezidentyfi
kowanych w dalszym pakowaniu w niego pocisków.
Kiedy Niepohamowany i Nieobliczalna strzelali uporczywie w kierunku
potwora, zdałam sobie z czegoś sprawę. To nie zwykła nocna przechadzka,
tylko polowanie na krwawe demony atakujące niewinnych ludzi, co oznaczało,
że każdy z Niezidentyfikowanych widział dokładnie to, co ja.
Nie byłam sama. Już nie.
Mój zachwyt okazał się oślepiający, ponieważ straciłam czujność.
Zorientowałam się, iż coś jest nie tak dopiero w momencie, w którym Bezładna
zaczęła drzeć się wniebogłosy. Nie miałam jednak możliwości zareagować.
Czerwonooki potwór, który zjawił się tuż obok mnie, wyrósł jakby spod ziemi.
Zdążyłam się tylko skulić, zasłaniając dłońmi twarz, kiedy ten z potwornym, nie
przyjemnym burknięciem zamachnął się potężną łapą. Myślałam, że to mój ko
niec, bo kto miał mi pomóc? Nieobliczalna i Niepohamowany byli zajęci walką
z innym monstrum, Bezładna potrafiła się tylko wydzierać, a Wyobrażalny
gdzieś zniknął, zupełnie jakby go nie obchodziło to, co się tutaj odgrywa.
Za późno na ucieczkę.
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Zacisnęłam powieki, wstrzymałam dech i zastygłam w bezruchu. Spodzie
wany atak z jakiegoś powodu nie nadszedł. Przez chwilę myślałam, iż zdążyłam
bezboleśnie umrzeć, ale kiedy otworzyłam oczy, okazało się, że wcale nie stałam
w piekle, niebie czy czyśćcu. Wciąż tkwiłam w tym samym miejscu, sztywna
i bezradna wobec losowości zdarzeń. A jednak potwór mnie nie tknął.
Dlaczego?
Uniosłam niepewnie wzrok, napotykając wielką, drżącą łapę, która
zatrzymała się tuż przed moją twarzą. Nie zdążyłam nawet chwycić powietrza
w płuca. Omal nie zaczęłam się dusić, kiedy zdałam sobie sprawę z tego,
że monstrum jest tak blisko mnie. Dlaczego się nie ruszał? Dlaczego po prostu
patrzył? Dlaczego wydawał z siebie nerwowe burknięcia? I dlaczego nagle
postanowił się obrócić, znikając gdzieś za drzewami, jakbym przestała go
kompletnie interesować?
– Kim ty jesteś? – usłyszałam znajomy głos.
Kiedy spojrzałam gwałtownie w bok, okazało się, że Wyobrażalny cały czas
stał gdzieś w pobliżu. Wydawał się być jednocześnie zaskoczony, jak i przerażony.
Nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. Wyłącznie otworzyłam usta,
potrząsając z niedowierzaniem głową. Co miałam mu powiedzieć, skoro sama
nie wiedziałam, co się właśnie wydarzyło?
– Szwendacze się ciebie boją… – powiedział cicho, jakby do siebie.
Zmarszczył czoło i skierował spojrzenie gdzieś w pustą przestrzeń.
Szwendacze? A więc tak nazywali te potwory?
Szok był zbyt wielki, dlatego przez dłuższą chwilę nie mogłam nawet
drgnąć. Zdawało mi się, iż tkwiłam w jednym miejscu przez długie minuty,
ponieważ kiedy odważyłam się w końcu przekręcić sztywną głowę w kierunku
Niepohamowanego i Nieobliczalnej, okazało się, że czerwonooki stwór zniknął.
Z daleka obserwowałam, jak chłopak podchodzi do przerażonego Uczepionego
i podnosi go z ziemi. Ostrożnie położył małego potwora na ramieniu zagrożonej
wcześniej dziewczyny, a potem szeroko się do niej uśmiechnął, zupełnie jak
by nic się nie wydarzyło, a wszystko to, co widziała, było wyłącznie jakimś
chorym snem. Przerażona nieznajoma chwyciła za torbę, która leżała obok
niej, i potykając się o własne nogi, z wysypującymi się rzeczami, uciekła w kie
runku osiedla.
– Tak to jest, jak się zostaje superbohaterem – powiedział z westchnięciem
Niepohamowany. Wzruszył beztrosko ramionami, zwracając się w moim
kierunku. – Ludzie mają cię w dupie i nawet ci nie podziękują. – Chowając pistolet
do kieszeni, ruszył wraz z Nieobliczalną w naszą stronę. – W sumie to wykra
damy się ze stowarzyszenia w każdą sobotę. Chcieliśmy częściej, ale Nathan nam
zabrania, bo ponoć zwracamy na siebie uwagę. Głupie, nie? Pewnie gdybyśmy
byli pełnoetatowymi bohaterami, jak na przykład taki Spider-Man, który tylko
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pędzi na złamanie karku, gdy widzi, że coś płonie, moglibyśmy uratować więcej
ludzi. Strasznie dużo tych dupków w okolicy.
Kiedy Niepohamowany zatrzymał się już przede mną, uniósł brew, jakby nie
do końca rozumiał, dlaczego jestem taka pobladła, trzęsąca się i przerażona.
– To było twoje pierwsze spotkanie ze Szwendaczem?
Potrząsnęłam niepewnie głową, patrząc ukradkowo na Wyobrażalnego.
Zastanawiałam się, czy poskarży się swojemu kumplowi, że byłam odstrasza
czem na potwory. W zasadzie powinien to zrobić, ale… milczał, po prostu się
we mnie wgapiając. Nie wyglądał już na zszokowanego, ale marszczył czoło,
jakby się ciągle nad czymś zastanawiał. Zdawał się wędrować myślami daleko,
daleko stąd.
– Na dzisiaj wystarczy – rzucił Niepohamowany, klepiąc mnie mocno
po ramieniu. Posłał mi szeroki uśmiech, który najwyraźniej miał być otuchą.
Niestety, nie pomógł. – Bezładna standardowo płacze pod drzewem, Wyobrażalny
wygląda, jakby zobaczył ducha, a ty jakoś tak pobladłaś. Musimy ich trochę
zahartować, nie, Nieobliczalna? – Chłopak wyszczerzył się w kierunku blon
dynki. Ta nawet nie skinęła głową, aby na to odpowiedzieć. Po prostu spojrzała
na niego znudzona, najwyraźniej chcąc mu w ten sposób przekazać, że ma już
dosyć jego gadania.
Niepohamowany pchnął mnie delikatnie w kierunku lasu. Po drodze podniósł
z ziemi zapłakaną i roztrzęsioną Bezładną, szepczącą coś do siebie z takim
natężeniem, jakby zetknięcie z czerwonookimi potworami sprawiło, iż straciła
zmysły. Samozwańczy przywódca Niezidentyfikowanych otoczył ją ramieniem.
– Przecież nie było tak źle – powiedział do niej z rozbawieniem. – Znowu
wracamy do stowarzyszenia żywi. Jak chcesz, to wkradniemy się do kuchni
i przyrządzę ci taki duży kubek gorącej czekolady z piankami. Lubisz je, prawda?
Bezładna pokiwała drżąco głową. Niepohamowany najwyraźniej uznał
to za wystarczająco uspokajający gest. Choć wciąż obejmował ją ramieniem,
ponownie zwrócił się w moim kierunku. Cieszyłam się, że nie chciał mnie
zostawić samej sobie z tymi wszystkimi myślami. Może przynajmniej wyjaśni
mi kilka spraw.
– Może jeszcze nie widziałaś naszych specjalnych zdolności, które
często przydają się w walce, ale uwierz mi, jeszcze będziesz miała okazję. –
Niepohamowany wyszczerzył zęby. Jego uśmiech był niemal tak biały jak
śnieg, który osiadł na pobliskich drzewach.
– Na czym one polegają? – spytałam niepewnie, obejmując się, jakbym sama
chciała dodać sobie otuchy.
– Ja i Nieobliczalna możemy jako jedyni dotykać Szwendaczy. Zwykli ludzie
tego nie potrafią. Dzięki temu możemy walczyć z tymi przybłędami.
Albo mi się wydawało, albo był niesamowicie dumny z tej zdolności.
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– Bezładna wyczuwa ich obecność, i to na długie odległości. Czasami bywa,
że budzi się w środku nocy i biega po organizacji, drąc się, że Szwendacze są sto
metrów od stowarzyszenia – zachichotał, klepiąc dziewczynę po ramieniu.
Ta tylko wydała z siebie coś w rodzaju nerwowego śmiechu.
– Te potwory czasami stają się niewidzialne, to dlatego zdolność Bezładnej
jest bardzo przydatna. Dzięki niej jeszcze nie zginęliśmy.
Tym razem ramiona dziewczyny jakby opadły. Być może to komplement
podziałał na nią uspokajająco. Z czasem przestała nawet drżeć.
– Wyobrażalny przez długi czas nie chciał nam się do tego przyznać, ale
rozumie język Szwendaczy. Na razie ta zdolność na niewiele się zdała, bo myśli
Szwendaczy najwyraźniej są związane głównie z tym, że chcą nas pożreć,
bo ich wkurzamy, ale może doczekamy się dnia, w którym zaczną mówić do
nas poezją. – Chłopak posłał mi delikatny uśmiech, który odwzajemniłam.
To dziwne, ale nawet jeżeli Niepohamowany zdawał się być irytujący, miał
w sobie niesamowitą magię, która najwyraźniej koiła nerwy ludzi. – Szwen
daczy jest coraz więcej i nie wiemy, skąd się tutaj w ogóle wzięły. Nie da się ich
zabić, co jedynie odstraszyć. Oczywiście nie poddajemy się z poszukiwaniem
sposobu na to, jak się ich pozbyć. Zazwyczaj oprócz ratowania ludzi z opałów
testujemy nasze wymyślne bronie przeciwko Szwendaczom, jednak dzisiejsze
przedstawienie miało być skromne, żebyś przypadkiem nie zeszła na zawał.
– Dzięki za troskę – burknęłam z krzywą miną.
– Na razie dowiedzieliśmy się, że Szwendacze nie lubią intensywnie
pachnących roślin. Zawsze je omijają, jakby się bały, że ich pożrą. I to w sumie
na tyle z naszych obserwacji. Powiedzmy, że jesteśmy początkującymi superbo
haterami, ale każdy od czegoś zaczynał, nie?
Nie odpowiedziałam na to pytanie.
– Co o tym wszystkim sądzisz, Paranoidalna?
Spojrzałam na niego z miną bez wyrazu. W zasadzie to nawet nie wiedziałam,
co o tym myśleć, to dlatego po prostu wzruszyłam ramionami. Niepohamowany
nie zakończył rozmowy. Zaraz zaczął mi opowiadać o wszystkich ich wypadach
do lasu, podczas których świetnie się bawili. W tym momencie po prostu się
wyłączyłam, uciekając w świat własnych rozważań.
To prawda, że w Amerykańskim Stowarzyszeniu Niezidentyfikowanych
czułam się niezwykle obco, ale musiałam przyznać, że dziś po raz pierwszy
poczułam, iż mogłabym zaakceptować narzucony mi stan rzeczy.
Nathaniel miał rację. Sobotnia podróż do lasu mnie zainteresowała.
Zaczęłam nawet myśleć nad tym, czy aby na pewno nie chcę tutaj zostać.
Może miałam do czynienia z dziwnymi ludźmi o specyficznych zachowaniach,
jednak mogłabym ich w jakiś sposób polubić.
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Czyżby podjęcie decyzji nie było jednak takie trudne? Mogłam albo
zaakceptować to, że mnie tutaj zamknięto, albo już do końca swoich dni uciekać
w obawie przed tym, iż zostanę złapana przez Instytut Badań Parapsycho
logicznych Przypadków. Miałabym wtedy jakąkolwiek szansę na ratunek?
Nathaniel drugi raz nie przyszedłby do ciemnej izolatki, proponując zamiesz
kanie w bezpiecznym miejscu.
Czy przeraziłam się tym, co dzisiaj zobaczyłam? To oczywiste, w końcu nie
nazywałam się Niepohamowanym czy Nieobliczalną, aby bez problemu ruszać
do walki z potworami, których tak naprawdę nie dało się zabić. Jednak mogłam
odnaleźć w tej sytuacji małą iskierkę nadziei. Jeżeli nauczyłabym się, jak walczyć
ze Szwendaczami, nigdy więcej nie czułabym się już tak bezradna jak wtedy,
kiedy nie potrafiłam pomóc dziewczynie rozszarpującej sobie krtań. Skoro tych
potworów pojawiało się coraz więcej, a my byliśmy prawdopodobnie jedynymi
osobami, które je widziały i mogły z nimi walczyć, czy to nie znak, iż właśnie
tym powinniśmy się zająć? Może Niepohamowany nie odchodził tak daleko od
prawdy, gdy mówił, że Niezidentyfikowani są jak superbohaterowie? Może to
właśnie nimi powinniśmy nauczyć się być, aby świat nie został pochłonięty
przez nieludzkie stwory? Chciałam pomagać innym ludziom, co do tego nie
miałam żadnych wątpliwości. Czy wobec tego decyzja o pozostaniu w organi
zacji została samoczynnie podjęta?
Odruchowo spojrzałam w bok, gdzie mignęła mi niewyraźna, blada postać
Wyobrażalnego. Patrzył się na mnie, odkąd ruszyliśmy w drogę powrotną do
stowarzyszenia. Spróbowałam się do niego uśmiechnąć, jednak ten szybko
odwrócił wzrok, wydając z siebie ciche prychnięcie. Cóż, zaprzyjaźnienie się
z tym chłopakiem musi być naprawdę ciężką sztuką. Całe szczęście uchodziłam
za niezwykle cierpliwego człowieka.
– O! – wykrzyknął nagle Niepohamowany, jakby dostał nagłego olśnienia.
Spojrzałam na niego z zainteresowaniem.
– W sumie to jeszcze nie zrobiliśmy ci imprezy powitalnej. Nie chciałabyś
ruszyć na Las Vegas, żeby trochę się rozruszać?
– A możemy odchodzić tak daleko od organizacji? – spytałam zdziwiona,
przypominając sobie Nathaniela, który zdawał się być niańką wszystkich
Niezidentyfikowanych.
Pewnie gdyby dowiedział się, że szalejemy na mieście, nie byłby zadowolony.
– Nie jesteśmy niczyimi niewolnikami – odpowiedział chłopak, beztrosko
wzruszając ramionami. – Możemy robić to, co nam się rzewnie podoba.
Wchodzisz w to, czy za bardzo się boisz?
Niepohamowany posłał mi wyzywające spojrzenie. Odpowiedziałam na nie
łobuzerskim uśmiechem.
– A czy wyglądam, jakbym się bała?
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Wyobrażalny
Pomarańczowe fale mające w sobie resztki owocowego miąższu rozchodziły się
w dudniącym tempie po szklance, którą mocno ściskałem w dłoni. Przez muzykę
wypełniającą jarzącą się tęczowymi kolorami salę przedzierały się liczne,
fałszujące głosy upitych ludzi. Dwójka z nich zdawała się przodować w tej
niekończącej się symfonii kaleczącej wrażliwe uszy. To na nich spoglądałem od
dłuższego czasu, ukrywając się gdzieś w szarym kącie baru. Na głowę naciągnięty
miałem czarny kaptur. Nogi przyciągnąłem mocno do brody. Starałem się nie
mrugać, ponieważ bałem się, że mogę nie dostrzec w tle czegoś, co byłoby nie
bezpieczne. W zasadzie wszystko, co znajdowało się w tym chaosie, było niebez
pieczne, a jednak tutaj tkwiłem.
Po mojej prawej stronie siedziała bujająca się w rytm muzyki Bezładna –
najwyraźniej zdążyła już zapomnieć o tym, co wydarzyło się w lesie kilka god
zin temu. Uśmiechała się od ucha do ucha, solidarnie popijając ze mną sok
pomarańczowy. W naszym zasiedzianym towarzystwie znajdowała się również
Nieobliczalna – zajmowała miejsce po mojej lewej stronie. Piła mleko z kartonu
i patrzyła tępo przed siebie. Chyba jedynymi ludźmi, którzy dobrze się tu bawi
li, byli Niepohamowany oraz Paranoidalna. Właśnie weszli na prowizoryczną
scenę. Trzymali się za ręce jak zgodne rodzeństwo. Wychodziło na to, że ukradli
mikrofon DJ-owi. Teraz się o niego bili, nawzajem siebie przekrzykując.
W końcu udało im się rozwiązać konflikt, ponieważ ktoś z litości podał dziew
czynie drugi mikrofon. Oboje zaczęli śpiewać. Wykonywali przy tym dziwne
figury – najwyraźniej miały imitować taniec – i skakali po scenie, jakby ener
gia już nigdy więcej miała się im nie skończyć. Zachowywali się jak zwierzęta,
ale jaki człowiek się tak nie zachowywał, gdy wypił zbyt dużo alkoholu?
Prawdopodobnie byłem jedyną osobą, która wciąż myślała o zetknięciu ze
Szwendaczami. Może nie bez powodu? W końcu żaden z Niezidentyfikowanych
nie rozumiał ich języka. Tylko ja słyszałem bezustannie ich ostrzeżenia. Mówiły
o tym, że Paranoidalna jest o wiele bardziej niebezpieczna od nich samych.
Spojrzałem w zaczerwienioną twarzy dziewczyny. Właśnie się do mnie
uśmiechnęła. Zwyczajowo odwróciłem od niej wzrok, naciągając mocniej
kaptur na głowę.
Nie ufałem jej.
I nie zamierzałem zaufać.
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VI.
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Zanim jeszcze otworzyłam oczy, poczułam tępy ból z tyłu głowy. Przez chwilę
miałam wrażenie, że zostałam przez kogoś zaatakowana i porzucona w ciemnym
zaułku Foumalade, ale szybko sobie przypomniałam, iż mieszkałam teraz
w zupełnie innym miejscu.
Nie obudziłam się sama z siebie. Byłam osobą niezwykle czułą
na dźwięki, to dlatego kiedy usłyszałam szept wymawiający pseudonim jednej
z osób należących do Amerykańskiego Stowarzyszenia Niezidentyfikowanych,
mój umysł od razu pobudził się do działania.
Odczekałam chwilę, wsłuchując się uważnie w kroki, które rozległy się tuż
obok mojej głowy, szybko znikając za drzwiami, a potem nareszcie otworzyłam
oczy. Zdziwiło mnie to, że leżałam na twardej podłodze w stołówce. Za cholerę
nie mogłam sobie przypomnieć, dlaczego akurat tutaj się znalazłam. Pamiętałam
tylko urywki z szalonej nocy spędzonej w jednym z licznych barów znajdujących
się w Las Vegas. To musiała być naprawdę dobra impreza. Miałam nadzieję,
iż nie zrobiłam niczego głupiego.
Kiedy usiadłam na podłodze, poczułam zawroty głowy, które z kolei
wywołały nudności. Dopiero gdy to nieprzyjemne uczucie minęło, rozglądnęłam
się po sali. Reszta członków ASN musiała jeszcze spać. Wśród nich znajdował się
nawet Wyobrażalny. Raczej spodziewałam się, że po powrocie do organizacji
nas zostawi i zamknie się w swoim pokoju. Czyżby ostatecznie dał się namówić
Niepohamowanemu na wypicie alkoholu?
W stołówce brakowało wyłącznie jednej osoby. Bezładnej. Dlaczego?
Może to nie była dobra pora na rozwiązywanie zagadek, ale coś mnie
podkusiło, aby jednak podążyć jej śladami. Zanim to jednak uczyniłam, ktoś
chwycił za moją dłoń. Wstrzymałam dech. Na szczęście okazało się, że to tylko
Niepohamowany. Ukryty pod kapturem, spoglądał na mnie z nieprzeniknio
nym uśmieszkiem.
– Skoro zdecydowałaś, że tutaj zostajesz, od dzisiaj rozpoczyna się nasze
wyzwanie. Za dwa tygodnie oczekuję sprawozdania z tego, czego się dowiedziałaś
o pozostałych członkach ASN – powiedział, puszczając mi oczko. Potem po prostu
puścił moją dłoń i zamknął oczy, jakby na nowo pogrążył się we śnie.
Kiwnęłam głową, choć bardziej do siebie niż do niego. W końcu obiecałam,
iż przyjmę to wyzwanie, a skoro wychodziło na to, że rozpoczynało się dzisiaj,
miałam okazję do pierwszych przeszpiegów, które dotyczyły Bezładnej.
Najpierw pomyślałam o tym, aby zerknąć do pokoju dziewczyny, z jakimś
głupim pytaniem, na przykład o pomadkę czy coś podobnie absurdalnego,
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jak się jednak okazało, pokój był pusty. Nie wiedziałam, gdzie mam iść, dlatego
po prostu szłam przed siebie, licząc na łut szczęścia.
Amerykańskie Stowarzyszenie Niezidentyfikowanych nie miało dużej
przestrzeni. Zdążyłam naliczyć tutaj niewiele ponad dziesięć pomieszczeń.
Nawet korytarze były wąskie i nieskomplikowane. Idąc przed siebie, prędzej
czy później można natknąć się na to, czego się szukało. I tak też się stało
w moim p
 rzypadku.
Kiedy przeszłam już obok rzędu pokoi, trafiłam do części budynku,
gdzie znajdowały się gabinety. Jeden z nich, położony bardziej na lewo,
należał do Nathaniela, obok niego znajdował się zaś gabinet nieprzyjem
nego gościa, do którego Bezładna najwyraźniej miała słabość. Dlaczego nie
zdziwiło mnie, że to właśnie te drzwi zostały uchylone? W takim razie osobą
nawołującą Bezładną w stołówce, musiał być jeden z psychiatrów ASN.
Zdążyłam go poznać, choć może nie zamieniłam z nim zbyt wielu słów. Raczej
byśmy się nie polubili.
Przystanęłam za drzwiami gabinetu, próbując wytężyć słuch. Może nie
ładnie było podsłuchiwać, ale najwyraźniej taki mój urok. Lubiłam bawić się
w detektywa już od dziecka. Nawet w podwórkowych podchodach nie uczestni
czył nikt, kto mógłby się ze mną równać. Może minęłam się z powołaniem?
Zamiast Paranoidalną, powinnam zostać śledczym. Szkoda tylko, że o wszystkim
zdecydowała moja dziwna przypadłość.
– …w sumie to myśleliśmy, że opuści stowarzyszenie, ale wychodzi na to,
że jej się tutaj spodobało po naszej wczorajszej misji.
Te słowa sprawiły, że zmarszczyłam z niezadowoleniem czoło. Najwyraźniej
Bezładna opowiadała o mnie.
– O, i ta misja w sumie nie była taka straszna jak zwykle, ale jednak bardzo
się bałam. Niepohamowany mówił, że nie chciał przestraszyć Paranoidalnej,
czy coś w tym stylu, dlatego byliśmy na tej misji trochę krócej. I dobrze,
bo myślałam, że…
– Bezładna. – Chłodny głos Darrella Blane’a sprawił, że przeszyły mnie
dreszcze. Czy ten człowiek w ogóle miał uczucia? – Do rzeczy. Nie mam zbyt
wiele czasu.
– Och, przepraszam – odpowiedziała nieśmiało dziewczyna. Mogłam sobie
tylko wyobrazić, że na jej policzkach wykwitły właśnie rumieńce. Jej głos
również stał się mniej entuzjastyczny. – Na tej misji Niepohamowany i Nieobli
czalna uratowali dziewczynę, którą gonił Szwendacz, a Paranoidalna… W sumie
to wydarzyło się coś dziwnego. Z tego, co widziałam, to Szwendacz, który do niej
podszedł, zamachnął się na nią łapą, a potem zastygł w bezruchu. Wyglądało,
jakby mu się coś nie podobało. Wydał z siebie taki dziwny ryk i chwilę potem
zniknął. Nawet Wyobrażalny był w szoku, a on rzadko okazuje emocje!
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Słyszałam, jak Darrell skrobie coś w zeszycie. Ten cichy dźwięk stał się
niezwykle irytujący. Miałam ochotę zepsuć to miłe spotkanie, trzaskając
drzwiami, wątpiłam jednak, żebym wywołała w ten sposób oczekiwaną reakcję.
Chłodny psychiatra zapewne spojrzałby na mnie co jedynie z uniesioną brwią,
a Bezładna dostałaby ataku paniki, próbując się wytłumaczyć, dlaczego opowia
da o nas gościowi, który najwyraźniej wykorzystuje jej zauroczenie do własnych
niewytłumaczalnych celów. Musiałam się po prostu uspokoić.
– Coś jeszcze? – spytał Darrell.
– Po tej misji poszliśmy do baru, gdzie Niepohamowany i Paranoidalna nieźle
się upili, a potem wyrwali mikrofon DJ-owi…
– Nie o takie informacje mi chodziło, Bezładna. Nie obchodzi mnie, co robicie,
żeby umilić sobie czas, jeżeli nie dotyczy to waszych zdolności.
– Przepraszam. – Głos dziewczyny zabrzmiał, jakby zamieniła się w skarconą
za nieposłuszeństwo dziewczynkę. – W takim razie to chyba wszystko, ale…
obiecuję, że będę ich pilniej obserwować i słuchać, żebyś był ze mnie bardziej
zadowolony!
– W zasadzie to jestem zadowolony.
Mimo tego, że słowa Darrella wskazywały na pochwałę, wcale tak
nie brzmiały. Raczej powiedział to, aby zachęcić Bezładną do dalszej
współpracy. W jego głosie nie kryły się żadne ciepłe uczucia. Zapewne zdążył
już zauważyć, że cokolwiek by powiedział, ona i tak będzie zachwycona.
Psychiatrom zdarzało się prawić komplementy, nawet jeśli były wymuszone.
Tym łatwiej było manipulować osobą, która miała problem z rozszyfrowa
niem prawdziwych intencji ludzi. Może to dziwne, ale teraz jeszcze bardziej go
za to znienawidziłam.
Aby stłumić w sobie gniew, zacisnęłam mocno pięści. Czasami trudno
mi opanować emocje, szczególnie jeśli wywołane zostały poczuciem
niesprawiedliwości. Wtedy najczęściej traciłam kontrolę nad tym, co robię.
O mały włos, a kopnęłabym z całych sił drzwi, wpadając do środka jak niechciany
gość, ale wyprzedziła mnie Bezładna. Najwyraźniej tak mocno musiałam się
skupić na sobie, że nie słyszałam, kiedy żegna się z Darrellem. W ostatniej chwili
postawiłam krok w tył, przylegając plecami do ściany. Mogło się to skończyć
zdecydowanie gorzej, na przykład krwawiącym nosem.
Wzięłam cicho oddech, aby się uspokoić. Całe szczęście Bezładna mnie nie
zauważyła. Jak imitacja Czerwonego Kapturka, pozbawionego czerwonej pele
ryny i z dodatkiem kilku lat na karku, zaczęła wesoło skakać przez korytarz.
Chciałam podążyć jej śladami, lecz kiedy postawiłam krok do przodu, za moje
ramię złapał podsłuchiwany wcześniej psychiatra.
Wstrzymałam dech.
– Nie uczono cię, że nieładnie jest podsłuchiwać? – syknął złowieszczo.
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Po plecach przebiegły mi dreszcze. Zdołałam wyrwać rękę z jego mocnego
uścisku. Wtedy obróciłam się do niego przodem, obdarzając go złym spojrze
niem. Może gość był przerażający, ale nie zamierzałam dać się zastraszyć.
– Nie uczono cię, że nie wykorzystuje się naiwności ludzi, aby wyciągnąć
z nich informacje? – spytałam chłodno.
Na twarzy mężczyzny pojawił się dziwny uśmieszek. Dłonie włożył do
kieszeni białego kitla, a podbródek nieco uniósł, jakby chciał podkreślić swoją
wyższość nade mną. Nawet jeżeli chciał coś powiedzieć, nie pozwoliłam mu
otworzyć ust.
– Po co ci tak dogłębne informacje na temat członków ASN? I dlaczego
wykorzystujesz do tego Bezładną?
– Dla własnego bezpieczeństwa nie powinnaś się tym interesować. – W jego
głosie pobrzmiewał niewiarygodny, wręcz zimny spokój.
– Tak jak tym, dlaczego na twoim ramieniu nie siedzi Uczepiony? – Do mojej
wypowiedzi wkradła się zjadliwa ironia.
Myślałam, że to pytanie odznaczy się na twarzy mężczyzny przynajmniej
dozą zaskoczenia, ale on pozostał niewzruszony.
– Nie mam pojęcia, o czym mówisz – odpowiedział powolnie, mrużąc oczy
jak przyczajony gad, który zamierzał za chwilę wbić swoje nasączone trucizną
zęby w szyję potencjalnej ofiary.
Zdawało mi się, czy jego głos brzmiał jeszcze chłodniej niż zwykle?
Poczułam się, jakby ktoś wrzucił mnie gwałtownie do basenu wypełnionego
po brzegi lodem.
– W końcu się dowiem, dlaczego to robisz – powiedziałam cicho, ale hardo,
patrząc wyzywająco prosto w oczy podejrzanego gościa.
– Możesz spróbować szczęścia, ale obawiam się, że prędzej czy później ci
go zabraknie.
Niepokojąco uśmiechający się Darrell obrócił się do mnie plecami i bez słowa
pożegnania zniknął za drzwiami gabinetu – tym razem szczelnie zamknął.
Czyżbym zyskała pierwszego wroga w organizacji? Chyba że mogę wliczać
do tego grona również Wyobrażalnego, który z jakiegoś powodu mnie unikał.
Nie była to bynajmniej nienawiść odwzajemniona. W przypadku napotkanego
psychiatry – owszem.
Wychodziło na to, że niewinne przeszpiegi detektyw Charmaine Fairfield do
biegły końca. Do istniejącej w mojej głowie tabeli, rozpoczynającej się pseudo
nimem „Bezładna”, mogłam dopisać pierwszy trop. Brzmiał on: „zauroczo
na w psychiatrze, który umiejętnie nią manipuluje, aby uzyskać informacje
na temat reszty członków ASN. Najlepiej uważać, co się przy niej mówi i robi.
Osoba niezwykle podatna na wpływy innych”. Z pewnością nie wykraczałam
wiedzą poza to, co wiedział już Niepohamowany, ale dopiero się rozkręcałam.
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Idąc przez korytarz, zorientowałam się, że nadeszła pora śniadania – z oddali
dało się już słyszeć ciche pobrzękiwanie talerzy. Swoją drogą to zastanawiało
mnie, kto krył się w zamkniętej na cztery spusty kuchni. Tylko raz dostrzegłam
pulchne ręce kucharza, które wychylały się z okienka, wykładając półmiski
z jedzeniem na szeroki stół. Bał się nas? Miałam wrażenie, że większość pra
cowników tego stowarzyszenia uciekało przed nami w strachu przed tym,
iż zrobimy coś nieprzewidzianego – na przykład rzucimy się na nich i z zimną
krwią zamordujemy. Cóż, w przypadku większości członków ASN nie było to
wcale nieprawdopodobne…
Przechodząc obok damskiej łazienki, naraz odezwały się we mnie dwa
wyostrzone zmysły – brzuch stanowczo zaburczał, kiedy do moich nozdrzy
doszedł zapach świeżego pieczywa i owsianki, a słuch skupił się na cichym
dźwięku dobiegającym z pomieszczenia, które właśnie mijałam. Przystanęłam,
dając dojść do głosu temu mniej zachęcającemu zmysłowi słuchu. Chciałam się
upewnić, czy nie miałam przesłyszeń. Najwyraźniej nie miałam, skoro co rusz
do moich uszu dochodziło głośne pociąganie nosem i kwilenie jak u dziecka.
Na dodatek wcale nie musiałam się zastanawiać, kto to. Dziwiło mnie co jedynie,
że jeszcze chwilę temu dziewczyna, opuszczając gabinet psychiatry, promieniała
radością, teraz zaś popadła w rozpacz. Czy jedną z przypadłości Bezładnej były
jej gwałtowne zmiany nastrojów?
Teoretycznie nie powinnam interesować się osobą zdającą raporty
na mój temat obcemu gościowi, ale w tym przypadku wygrywał mój altruizm.
Nie znałam Bezładnej. Nie wiedziałam, jaka kryła się za nią historia, i co sprawiło,
że zachowywała się jak naiwna, zadurzona nastolatka, którą łatwo wykorzystać.
To, że zdradzała pewne informacje na temat członków ASN, nie znaczyło, że była
zła, choć niewątpliwie dwulicowość nie uchodziła w społeczeństwie za zbyt
lubianą cechą. Powinnam do niej podejść i przynajmniej spytać, co się stało.
To wiele ode mnie nie wymagało, prawda?
Spojrzałam w sufit i ciężko westchnęłam.
Mój nienasycony żołądek jeszcze chwilę poczeka.
Weszłam do łazienki, od razu spostrzegając skulone, chude ciało
pod drzwiami jednej z kabin. Bezładna nie zauważyła mnie, ani nie usłyszała,
to dlatego ostrożnie do niej podeszłam i zsunęłam się po drzwiach, lądując
na zimnych, białych kafelkach, tuż obok niej. Tak samo jak ona podkuliłam
nogi, obejmując je dłońmi. Zauważyłam, że dziewczyna nieco drgnęła, jakby
się przestraszyła. Płacz od razu ugrzązł jej w gardle. Uniosła ostrożnie głowę,
obdarzając mnie niepewnym spojrzeniem. Brązowe oczy przysłaniała po części
czarna, potargana grzywka.
– Co się stało? – spytałam spokojnie.
– On ma żonę.
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– Kto? – Pomimo pytania doskonale wiedziałam, o kogo chodzi. Może dlatego
zabrzmiałam tak obojętnie.
– Darrell.
– To chyba nic złego. – Wzruszyłam delikatnie ramionami. – Ludzie łączą się
czasem w pary, a nawet biorą śluby, wiesz? Bywa też, że się rozstają. – Posłałam
jej uśmieszek.
Ramiona Bezładnej nieco opadły. Uniosła wyżej głowę, patrząc na mnie
z nadzieją w oczach.
– Sądzisz, że rozstanie się z nią dla mnie?
Mało się nie zakrztusiłam, kiedy to usłyszałam.
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Postanowiłam, że nie odpowiem na to niebezpieczne pytanie, za to zastosuję
dosyć prosty zwód w stronę innego tematu, który również ją zainteresuje.
Może była to pewna forma manipulacji, ale na pewno o wiele mniej szkodliwa
niż ta, którą stosował Darrell.
– Co w nim takiego widzisz? – zapytałam ostrożnie, marszcząc czoło.
– Och. – Bezładna zdawała się być zdziwiona. Teraz nie ukrywała się już
za zasłoną z włosów. Otarła łzy wierzchem dłoni i spojrzała na mnie z o wiele
większą energią. – Naprawdę chcesz o tym usłyszeć?
Czy w jej głosie pobrzmiewała nadzieja na to, iż jednak będę chciała
usłyszeć tę historię? Wydawało mi się, że dziewczyna szukała po prostu uwagi.
Może właśnie to dawał jej Darrell? Trudno powiedzieć, aby któryś z członków
ASN był szczególnie dobrym słuchaczem. Niepohamowany może obdarzał
innych uwagą, ale robił to, aby wyjść na altruistę, a więc przedstawić siebie
w jak najlepszym świetle. Jego energia stawała się niekiedy przytłaczająca
i nie skłaniała do zwierzeń. Nieobliczalna zawsze stała gdzieś z boku drużyny.
Nawet kiedy ktoś coś do niej mówił, prawie nigdy nie patrzyła na tę osobę, jakby
uznawała ją za niegodną uwagi. Wyobrażalny również nie stanowił najlepsze
go przykładu słuchacza. Raczej spoglądał na ludzi zabójczym spojrzeniem, niż
prowadził z nimi owocne konwersacje. Wszystko wskazywało na to, że tylko
ja potrafiłam wysłuchać dziewczynę, ale przecież dopiero się poznałyśmy.
Nie zdążyła mi jeszcze zaufać.
– Oczywiście, że chcę cię wysłuchać – odpowiedziałam.
Bezładna spojrzała na mnie z nieśmiałym, ale wdzięcznym uśmie
chem. Nie musiałam jej przekonywać do mówienia, nie minęło nawet
kilka sekund od mojej wypowiedzi, a już zaczęła z zapałem opowiadać
swoją historię:
– Darrell to była pierwsza osoba, którą poznałam, gdy tutaj trafiłam.
Byłam taka przerażona, że nawet sobie tego nie wyobrażasz! Dziwnie mnie tu
potraktowali. – Zmarszczyła czoło. – Obudziłam się przypięta kajdankami do
krzesła w jakimś małym pomieszczeniu, które wyglądało jak w filmach, gdzie
przesłuchuje się kryminalistów! Myślałam, że byłam w Instytucie Badań Para
psychologicznych Przypadków, bo tam mnie trzymano ostatnim razem, ale
okazało się, że to stowarzyszenie, które pomaga takim, jak ja. Ale… nieważne!
Chodzi o to, że Darrell zaczął mnie uspokajać, że nic mi tutaj nie grozi, przyniósł
mi gorącą herbatę, a potem rozpiął mnie z tych kajdan. I wiesz co? Nawet mnie
spytał, czy potrzebuję czegoś jeszcze. Nigdy tego od nikogo nie usłyszałam! –
W oczach dziewczyny pojawiły się łzy wzruszenia. – Nigdy nikt nie podarował
mi tyle w ciągu tych kilku minut. W sumie byłam tak wycieńczona, że niewiele
z tej rozmowy pamiętam, ale w głowie zapadło mi wspomnienie, że w pewnym
momencie padłam prosto w ramiona Darrella. I on mnie złapał! Nie bał się
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mnie, jak inni ludzie! Jak moja rodzina! I kiedy zarzuciłam mu ręce na szyję,
to też mnie uścisnął!
Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Perspektywa Bezładnej wydawała
się być bardzo romantyczna. Zastanawiało mnie, jak Darrell przedstawiłby
tę historię. Czy aby na pewno powiedziałby, że ją przytulił? A może po prostu
chwycił, żeby nie upadła, bo to zwykły ludzki odruch? Już podczas ich pierwsze
go spotkania musiał uznać dziewczynę za łatwy obiekt do zmanipulowania
– Potem w sumie zemdlałam, więc nie wiem, co się działo, ale… od tamtej
pory jestem w nim… no, wiesz… – Dziewczyna lekko się zarumieniła, spoglądając
w bok z uśmiechem godnym nieśmiałej nastolatki wstydzącej się swoich uczuć. –
Zakochana – dokończyła szeptem.
– To dlatego na nas donosisz? – spytałam, przekręcając głowę w bok.
Doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że będzie to jednocześnie mocne
i zaskakujące pytanie, ale nie mogłam się powstrzymać. W całej tej historii
Bezładna zdawała się zapominać, iż poza jej platoniczną miłością wyrwaną siłą
z disnejowskiej bajki, istnieje jeszcze jedna grupa, którą przy okazji zdradzała
dla własnych korzyści.
Uśmiech od razu znikł z jej twarzy, kiedy zorientowała się, że prawdopodob
nie musiałam usłyszeć ich rozmowę. Zbladła i szybko skierowała wzrok gdzieś
w bok, aby uniknąć mojego wywołującego wyrzuty sumienia spojrzenia.
– Byłaś kiedyś zakochana? – pytanie padło akurat w chwili, kiedy myślałam,
że rozmowa między nami została zakończona.
– Wydaje mi się, że nie – odpowiedziałam krótko.
– A miałaś w swoim życiu kogoś, kogo kochałaś?
Bezładna odważyła się tym razem na mnie spojrzeć.
– Oczywiście. Na przykład rodzinę albo przyjaciół.
– Ja ich nie miałam – powiedziała z niemrawym uśmiechem. Tym razem
wzrok utkwiła w brudnych kafelkach. Zaczęła po nich rysować palcem. –
Wiesz, niby była w moim życiu mama, ale ona nie traktowała mnie wcale do
brze. Młodsze rodzeństwo też było dalekie od kochania mnie. Żyłam w tamtym
domu tylko dlatego, że zdobywałam pieniądze. Nauczyła mnie tego mama.
Wiesz, ponoć zawsze miałam ładną buzię, to nie miałam problemu, żeby
przyciągnąć jakiegoś pana, który z chęcią by mi zasponsorował to, co chciałam.
Starałam się nie patrzeć na nią z wybałuszonymi oczami, ale musiałam
przyznać, że miałam problem z nieruchomym siedzeniem. Czy to znaczyło,
że matka zmuszała ją do prostytucji? Przecież Bezładna nie mogła mieć wtedy
wielu lat.
– Zawsze oddawałam wszystko mamie i dzieciakom – powiedziała,
wzruszając ramionami, jakby to nie było nic strasznego. – Nigdy nikt nie
powiedział mi „dziękuję”. I nigdy nikt nie spytał mnie, czy ja czegoś nie chcę.
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Więc nie chciałam. A potem Darrell zadał mi to pytanie i… już wiedziałam, czego
chcę. Chcę, żeby ktoś mnie pokochał.
Bezładna spojrzała na mnie z niewinnym uśmiechem. Tym razem z jej oczu
pociekły łzy. Ja sama musiałam przygryźć wargę, żeby się nie popłakać.
Czy powinnam pozwolić jej na dalsze trwanie w tym wyimaginowanym
świecie, którego rozpad mógłby się okazać końcem wszystkiego? Darrell nią
manipulował. Zapewne okazał jej uczucia z tego powodu, że miał w tym jakiś cel.
Nie dziwiłam się teraz, że Bezładna chwyciła się pierwszego przejawu dobroci
w swoim życiu jak deski ratunkowej. Nie, nawet gdybym spróbowała jej to
przetłumaczyć, nic by do niej nie dotarło. Była za bardzo zapatrzona w fałszywy
obraz Darrella, który sama sobie wytworzyła, aby czuć się bezpieczną i kochaną.
Wzięłam cichy oddech, a potem położyłam dłoń na jej kolanie, obdarzając ją
miłym uśmiechem. Chęć na reprymendę całkowicie mi minęła, ale wiedziałam,
że nie mogę tego tak zostawić.
– Nie jesteś już sama, wiesz? – spytałam cicho. – Jestem tutaj ja. Zawsze cię
wysłucham. Poza tym masz jeszcze Niepohamowanego i… resztę. – Tu się
zawahałam, ponieważ trudno było mówić o tych ludziach jak o wsparciu. Wciąż
byli jednak lepsi niż manipulujący dziewczyną psychiatra. – Musisz pamiętać,
że opowiadanie o nas Darrellowi nie jest do końca sprawiedliwe wobec nas. –
Widząc niepewne spojrzenie Bezładnej, stwierdziłam, iż potrzebuję więcej
argumentów, aby jej to wytłumaczyć. – Widzisz, to trochę jak plotkowanie.
Jeśli reszta członków ASN się o tym dowie, przestanie ci ufać, a może nawet
lubić. Nie znamy intencji Darrella, bo nie jesteśmy z nim blisko, więc nie chcemy,
żeby o nas słuchał. To nasze życie, nie jego.
– Ale… Darrel nie jest zły – szepnęła skruszonym głosem Bezładna.
– Każdy człowiek patrzy na pewne sprawy zupełnie inaczej. Ze względu
na to, że nikt z nas nie jest nieomylny, musimy szanować perspektywę innych
ludzi – powiedziałam ostrożnie, posyłając jej uśmiech. – Nie rób tego więcej.
Ufam ci.
Dziewczyna wyprostowała się gwałtownie, spoglądając na mnie w szoku.
Najwyraźniej nie spodziewała się, iż mogę jej powiedzieć coś tak miłego. Po tych
słowach uśmiechnęła się do mnie szeroko i kiwnęła energicznie głową.
Wiedziałam, że platoniczna miłość i tak wygra w tym starciu, a Bezładna
nie przestanie na nas donosić. Wobec tego zostawało mi dowiedzieć się, po co
Darrellowi tak szczegółowe informacje na temat członków Amerykańskiego
Stowarzyszenia Niezidentyfikowanych.
Podniosłam się z podłogi i podałam koleżance dłoń. Z chęcią ją przyjęła.
– Chodź, musimy coś zjeść – powiedziałam, na co ona pokiwała z zadowole
niem głową.
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Zmiany nastrojów Bezładnej może były nieco niepokojące, ale widocznie
musiałam się do tego po prostu przyzwyczaić.
Kiedy wyszłyśmy z łazienki, tuż obok nas pojawił się Niepohamowany, który
starał się wyglądać, jakby nasze spotkanie było przypadkowe. Domyślałam
się jednak, że za tym łobuzerskim wyrazem twarzy kryła się jakaś tajemnica.
Musiał nas podsłuchiwać.
– O, hej, Niepohamowany! – przywitała się z nim Bezładna. Jej czerwone
policzki i nos, a także zaszklone oczy wcale nie przywodziły na myśl szczęśliwej
osoby, a jednak szeroko się uśmiechała.
Chłopak wyszczerzył zęby i jej odmachał. Ja zaś spojrzałam na niego
podejrzliwie z wysoko uniesioną brwią. Bezładna ruszyła w kierunku stołówki,
nawet nie orientując się, że za nią nie podążamy, natomiast my spojrzeliśmy
sobie prosto w oczy.
– Powinnaś być uważna – zagadał do mnie. – To prawdopodobnie nie jedyna
wersja historii Bezładnej, którą usłyszysz.
– Sugerujesz, że mnie okłamała? – spytałam, zakładając ręce na piersi.
Niepohamowany wzruszył obojętnie ramionami, ukrywając się za niewin
nym uśmieszkiem.
– Czekam na rozwiązanie tej zagadki jeszcze dwa tygodnie. Pamiętaj.
Spojrzeliśmy na siebie wyzywająco. Tym razem wytworzyła się jednak
między nami jakaś tajemnicza nić porozumienia, która opierała się na zdrowej
rywalizacji. Wtedy to uznałam, że może jeszcze istnieje szansa, aby dogadać się
z Niepohamowanym. W końcu jechaliśmy na tym samym wózku.
I może wcale tak bardzo się od siebie nie różniliśmy?

Marlena Urbaniak
Studentka filologii polskiej II stopnia na specjalizacji edytorskiej. Recenzentka i blo
gerka. Pisze od dziecka, ale dopiero niedawno zaczęła ujawniać swoją twórczość jurorom
literackich konkursów. Mistrzyni sztuk psychologicznych i ezoterycznych. W fantastycz
nym świecie znana jako elfia księżniczka. W wolnych chwilach superbohaterka ratująca
koty oraz psy z wrocławskich ulic. Czasem napada na sklepy z herbatą i udaje, że ma takie
zainteresowania jak większość przeciętnych ludzi.
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11
Cienki promień światła z trudem rozpraszał pogłębiającą się ciemność zaułka,
wyciągając zza czarnej kurtyny szare kształty koszy na śmieci, zbutwiałych
kartonów, potłuczonego szkła. Śmierdziało zgnilizną. Po plecach detektywa
przeszedł dreszcz.
Jakiś ruch z prawej.
Jack zdusił okrzyk. Zrobił krok do tyłu.
Odnóża wolno się poruszyły. Bulwiaste stworzenie wkroczyło do zaułka.
Baranski odetchnął, pokręcił głową. To tylko pająk, siedzący w swej
pajęczynie, znalazł się tuż przed latarką i rzucił ogromny cień na ścianę.
Oślepiony blaskiem stawonóg próbował się gdzieś skryć, a detektyw, spodzie
wając się nagłego ataku napastników, ujrzał w tym cieniu gotującego się do
skoku potwora… Jack z o
 brzydzeniem oddalił się od pajęczyny.
Wtem coś trzasnęło, pojawiło się światło. Jack spojrzał w górę. Nad zaułkiem,
na wysokości czwartego czy piątego piętra kilka elektrycznych lamp kołysało się
na długim przewodzie przerzuconym od jednego ciemnego okna do drugiego.
Detektyw opuścił wzrok. Jeszcze przed momentem, gdy jego przewodni
kiem był słabiutki promień latarki, wyobraźnia podpowiadała mu, że zaułek
jest ogromny, szeroki i długi jak plac defiladowy; teraz, w żółtawym blasku,
ujrzał jego kraniec w odległości zaledwie dwudziestu kroków, a znajdujące
się z lewej i prawej ściany budynków dzieliły zaledwie trzy czy cztery metry.
Nagle zrozumiał, że gdyby ktoś pojawił się za jego plecami, nie miałby jak uciec,
i opanowało go wrażenie zgoła odmienne, klaustrofobiczne, jakby pchał się
wprost w pułapkę. Wrażenie ciasnoty potęgowały stosy śmieci wyrastające tuż
przed nim – wysokie do kolan kupy gruzu, śmierdzącego, gnijącego jedzenia
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i zbutwiałych desek. Do krzywizn ścian lepiły się pajęczyny – niektóre rozdarte
podrygiwały lekko, jak wodorosty pod taflą jeziora.
Jack zrobił ostrożny krok naprzód, unosząc lufę broni. Ceglane mury
budynków na parterze były ślepe; największymi otworami pozbawionej okien
powierzchni okazały się wąskie pęknięcia w zaprawie. Nigdzie też nie dostrzegł
drzwi. Ponownie spojrzał w górę. Dopiero od wysokości pierwszego piętra
pojawiały się ciemne okna. Żadnych drabin czy schodów przeciwpożarowych,
ani jednej rynny. Zrobił jeszcze jeden krok do przodu, zerkając to na kupy śmieci,
to na ściany. Gdzieś daleko rozległ się pisk opon. Coś trzasnęło mu pod butami.
Z pęknięcia w murze na moment wychynęły czarne, cienkie odnóża.
Dotarł do ściany i musnął palcami jej chropowatą powierzchnię.
Żadnych oparć dla rąk i nóg, niczego, co jakiś szaleniec mógłby wykorzystać do
wspinaczki. Z westchnieniem obrócił się plecami do muru i spojrzał na wylot
zaułka, na ulicę, przez którą powoli przetaczała się mgła.
– Za długo się guzdrałeś, kretynie – mruknął do siebie. – Za późno.
Kiedy już zbierał się, by wrócić do domu, pusta butelka stoczyła się z jed
nego ze stosów śmieci. Jack błyskawicznie wycelował pistolet w kupę odpadów.
Nic. Nic się ponownie nie poruszyło. Jack powoli podszedł do stosu.
Ten składał się głównie ze zmiażdżonych kartonów, starych gazet i kawałków
drewna, lecz jego kształt wskazywał na to, że pod warstwą śmieci pogrze
bano coś podłużnego. Baranski skopał kartony i drewno ze szczytu sterty.
Przedmioty poleciały wokół, odbiły się z cichym stuknięciem od ścian. Pod spo
dem kryła się czarna masa.
Jack przypatrywał się jej, celując z broni, próbując zrozumieć, na co patrzy,
gdy wtem ta poruszyła się. Setki ciemnych plam powoli spływało po ziemi.
Wiły się, rozłaziły. Baranski wycofał stopę, kiedy czarne kropki dotknęły czubka
jego buta. Wtedy dostrzegł, że plamy miały odnóża Każda po osiem.
Spod całunu pająków zaczął wyłaniać się szary kształt – pięć palików różnej
długości skierowanych ku niebu, łączących się w owalny kształt, który dalej
wydłużał się i ciągnął pod stos…
Ręka. Ludzka ręka przykryta szarością. Potem ukazała się głowa pozbawio
na twarzy, z szeroko otwartymi, wypchanymi czymś ustami.
Pajęczyna.
Popielata pajęczyna pokrywała trupa jak gruba warstwa kurzu, zaklejała mu
oczy i czepiała się włosów. Setki nici – grubych i cienkich – łączyło się ze sobą
i tworzyło pomosty między palcami, sklejało ze sobą nadgarstek i żebra, nos
i klatkę piersiową. Fala pająków uciekła od ciała, rozbijała się o odpadki, a poje
dyncze osobniki właziły na przedmioty i zaczynały tkać nowe sieci, by połączyć
nimi trupa z resztą zaułka, jak gdyby pragnęły zagarnąć dla siebie cały świat,
wypełnić go szarością…
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Baranski zatoczył się do tyłu, z trudem podbiegł do wyjścia. Nie mógł iść dalej.
Zatrzymał się, zwymiotował. Kręciło mu się w głowie, oczy piekły, jak gdyby ktoś
rzucił w nie piaskiem, żołądek zacisnął się w supeł. Zamknął oczy, wsłuchując
się w jednostajne dzwonienie w uszach. Boże, Boże, Boże…
Wreszcie opamiętał się, uniósł powieki, obejrzał przez ramię, lecz ujrzał
jedynie pusty zaułek. Przedmioty, które Jack skopał ze stosu, dalej leżały
rozrzucone wokół w nieładzie, a kopiec wyglądał jak mała góra, której
wierzchołek zmiotła eksplozja. Nie było żadnej armii pająków, nie było zwłok
pokrytych grubą warstwą pajęczyn. Nie było. A przecież…
Rozdarty pomiędzy chęcią powrotu do zaułka i przerzucenia śmieci w po
szukiwaniu otulonego pajęczyną ciała a natychmiastową ucieczką, długo stał
na drżących nogach, opierając się o ścianę budynku, rozszerzonymi oczami
wpatrując się w miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą widział miliony, nie, miliardy
pająków, jakby spojrzeniem mógł przywołać je z powrotem. Lecz im dłużej
patrzył, tym więcej wątpliwości i nieprzyjemnych myśli zalewało mu umysł.
Kręcąc głową, odwrócił się i wyszedł na wypełnioną mgłą ulicę. Nie potrafił
skupić się na drodze do domu. Szedł jak robot, jego ciało samo go prowadziło,
wyręczając zagubioną głowę przytłoczoną setkami bezsensownych obrazów.
Opanował się dopiero na korytarzu przed swoim mieszkaniem. Jego dłoń,
zaciśnięta ciągle na gnacie, trzęsła się jak ręka alkoholika, ubranie lepiło się od
potu. Nadal kręciło mu się w głowie, ale była to dziwna sensacja, nie do końca
zawrót, a raczej delikatne falowanie obrazu gdzieś na krańcach wizji. Oparł się
o ścianę. Wziął głęboki wdech.
Wtedy dostrzegł cienką pionową linię światła przy drzwiach swe
go mieszkania.
Zdusiwszy sapnięcie, Jack uniósł broń. Zrobił jeden ostrożny krok do przodu,
starając się nie narobić hałasu, wycelował lufę w szczelinę. Zza niedomkniętych
drzwi dochodziły doń ledwo słyszalne odgłosy: stopy cicho szurające po podłodze,
otwierana szafka. Wtem przypomniał sobie o żywym trupie, o ludziach, którzy
mieli się na niego zasadzić w zaułku; wyobraził sobie czterech napastników
o zakazanych mordach, buszujących po jego domu. Z trudem przełknął ślinę
przez ściśnięte gardło. Popatrzył przez ramię na schody.
Inni mogą być na zewnątrz.
Przymknął lekko oczy, poruszył ustami, bezgłośnie wymawiając pozba
wione sensu słowa, zignorował dudnienie serca i kopnął. Drzwi odskoczyły
w lewo, wdarł się do środka, rzucając wokół szalone spojrzenia, lufa mknęła
z boku na bok. Wreszcie broń się zatrzymała. Wysoki okrzyk zaskoczenia
wypełnił mieszkanie. W progu pokoju drżał nieproszony gość, gość, którego
detektyw nigdy nie spodziewałby się zobaczyć tej nocy w swoim domu, w ta
kich okolicznościach. Z mieszaniną strachu, zaskoczenia i tysiąca innych uczuć
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patrzył na pistolet; gdy jednak przeniósł wzrok wyżej, na twarz Baranskiego,
w jego spojrzeniu pojawiła się również ulga.
Anna powoli podniosła prawą rękę, pokazując mu jakiś przedmiot.
Dopiero po sekundzie jego roztrzęsiony umysł pojął, że były to klucze.
12
Moi Drodzy,
Dzięki wielkie za Wasze zaangażowanie, za to, że czytacie kolejne rozdziały.
Nie jest nas tu co prawda jeszcze wielu, ale jak to się mówi: nie liczy się ilość, ale
jakość, a Wasza jakość jest niepodważalna :) Zresztą wszystko się jeszcze rozkręci,
minęły dopiero trzy dni. W sumie to jestem nawet zdziwiony, że w tak krótkim
czasie ktoś zdążył znaleźć mojego bloga, wpaść, poczytać… Jestem Wam bardzo
wdzięczny, tym bardziej, że to bardzo ważna dla mnie powieść. DZIĘKI! Przez te
trzy doby wrzucałem dla Was duże partie tekstu, ale wiadomo – wesoło nie może
być za długo. Słuchajcie, obiecałem, że nie będę już więcej pisał o sobie, ale w tym
momencie muszę złamać słowo: mój wydawca dzwonił do mnie. Sprawa wygląda
tak: co prawda Spider King jest dla mnie bardzo ważny (może jest to najważniejsza
rzecz, jaką w życiu piszę; może też na to wskazywać częstotliwość, z jaką używam
słowa „ważny” :) ), ale wyznam, że w międzyczasie podpisałem umowę na kolejną
z tej serii „obyczajówek”, o których Wam wspominałem. Miałem na poważnie
zacząć pracę już dawno temu, ale cóż, nie miałem weny. Ileż można pisać o tym
samym? Coś tam czasem się dopisało, pół strony, stronę… no, szło jak krew z nosa.
A jak zacząłem wymyślać Spider Kinga, a potem go tworzyć… no to w ogóle tamta
rzecz poszła w odstawkę. Już chyba ze dwa tygodnie… może dłużej, nie pamiętam…
nie postawiłem ani jednego znaku w tamtym pliku. Oczywiście nie miałem zamiaru
mówić o tym mojemu wydawcy (raczej by nie zrozumiał, że zamiast jego książką
wolę zajmować się swoją powieścią internetową), więc mu ściemniłem, że prace
posuwają się do przodu. Może nawet dorzuciłem: „dobrym tempem”, a może
miałem dość przyzwoitości, by niczego nie dorzucić? No, nieważne. Dopytywał
się, ile mi to jeszcze zajmie. Odparłem, że z miesiąc. I, sami rozumiecie, muszę
wracać do pracy. Oczywiście nie mam zamiaru porzucić Spider Kinga, ani nawet
zrobić sobie miesięcznej przerwy od pisania mojego horroru, nie martwcie się.
Po prostu będę aktualizował nieco rzadziej albo wrzucał mniej tekstu. Plan mam
taki, że przez większość dnia będę pracował nad zleceniem, a do Spider Kinga
będę siadał wieczorami. Tak więc aktualizacji możecie spodziewać się w nocy
(albo następnego dnia rano). Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Trzymajcie się!
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***
(Dobrze ułożyłem tego posta, optymistycznie. Nie ma się co żalić. Wydawca mnie
wkurza. Nic nie napisałem, kłamałem. Nie chce mi się tego pisać. Wyjdzie dno.
Wstydzę się tych książek.)
UWAŻAJ, ŻEBYŚ PRZYPADKIEM TEGO NIE SKOPIOWAŁ DO PATREONA!
***
Wczoraj wreszcie wylazłem na zakupy. Pusta lodówka. Znowu ją bił.
Chciałem zareagować, ale to bez sensu. To samo: przyjazd, on na dołek na dzień,
potem wraca, ona by na mnie napadła i od nowa.
Ale żałuję, żałuję, żałuję, żałuję, żałuję.
Nie mogłem słuchać jej krzyków. Przyspieszyłem.
Z przyjemniejszych rzeczy: spotkałem pana Mikołaja, akurat wracał z zakupów.
Zagadał do mnie. W sumie wyjątkowo nie bardzo chciałem, emeryci potrafią się
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strasznie rozgadać, a ja nie miałem humoru po spięciu z wydawcą (chyba po raz
pierwszy mi się zdarzyło, że nie miałem ochoty podyskutować z panem Mikołajem,
wydawca musiał mi mocno napsuć krwi!). Ale uśmiechał się szeroko, widziałem,
że możliwość otworzenia do kogoś gęby strasznie go raduje, więc zostałem
(mam już za dużo grzechów na sumieniu, a grzech zaniechania popełniłem przed
chwilą, może musiałem dla równowagi zrobić jakiś dobry uczynek). Nie żałuję.
Pan Mikołaj szybko zaraził mnie swoim optymizmem (większość starszych
ludzi, których znam, jest zgorzkniała, popsuta przeżytymi latami, a pan Mikołaj
nie). Zaproponował mi wspólny obiad. Nie chciałem się narzucać, ale nalegał.
Po prawdzie to z chęcią przyjąłem zaproszenie. Nie chciało mi się iść do sklepu.
Smród z rzeki, opuszczone budynki, mur – nic, czego bym nie widział z okna, nic,
co bym chciał dłużej oglądać. Taką drogę z chęcią sobie odpuściłem.
Poszliśmy do Mikołaja od razu. Ostatni raz byłem u niego chyba miesiąc
temu. Jak zwykle jedliśmy ziemniaki, kurczaka i rosół. I znowu gadaliśmy
o zwierzątkach. Pan Mikołaj kiedyś fascynował się ssakami, potem gadami, teraz
przyszła kolej na ptaki. Opowiadał mi o raniuszkach i makolągwach. Gdyby ktoś
inny o tym rozprawiał, nie słuchałbym, ale pan Mikołaj zaciekawiłby słuchacza
nawet wtedy, gdyby recytował słownik. Nie chodzi o to, że tak interesująco mówi,
ale raczej o ten jego entuzjazm, jakąś taką charyzmę, otwartość, serdeczność.
Całą masę czynników, które sprawiają, że człowiek chce z nim siedzieć i słuchać.
Tu mała ciekawostka: postać doktora Bartona oparłem właśnie na panu Mikołaju.
Obaj są sympatycznymi, pomocnymi, wygadanymi staruszkami. Bez Bartona Jack
nie zdziałałby wiele. No może trochę przesadzam, bo przecież Barton ginie bardzo
szybko, na pierwszych stronach, ale jednak wprawia fabułę w ruch.
Tak czy siak – to właśnie pan Mikołaj jest pierwowzorem Bartona. (KOMENTARZ
ZAKULISOWY, WYRÓŻNIAM NA WYPADEK, GDYBYŚ NIE CHCIAŁ WRZUCAĆ
WSZYSTKIEGO NA PATREONA, A TYLKO NIEKTÓRE FRAGMENTY)
Zaraz włączam tę powieść. Trzeba trochę popracować. Mam nadzieję, że star
czy mi dziś czasu na Spider Kinga.
***
Może gdyby cała ta sytuacja zdarzyła się każdego innego dnia – czy też nocy –
roześmiałby się. Celował z gnata w swoją roztrzęsioną byłą, która trzymała się
całkiem dobrze jak na kogoś, kto właśnie patrzył w wylot lufy. Anna natomiast
unosiła prawą dłoń, w dwóch palcach trzymając, jak coś obrzydliwego, klucze
do jego budynku i mieszkania. Tej nocy jednak był zbyt zmęczony i otępiały,
by czuć cokolwiek. Nawet gniew, choć przecież Jack patrzył na Annę, jakoś nie
chciał do niego przyjść. Westchnąwszy ciężko, opuścił broń i leniwym ruchem
lewej dłoni zamknął otwarte na oścież drzwi.
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Zmieniła się. Nie tylko dlatego, że ścięła – kiedyś długie, sięgające
pośladków – czarne włosy tak, że teraz dotykały ramion. Nie tylko dlatego,
że nosiła teraz przetarte dżinsy, chociaż zawsze upierała się przy krótkich spód
niczkach i zarzekała się, że będzie je nosić jeszcze na emeryturze. Dostrzegał
wiele subtelniejszych zmian; zielone oczy były przekrwione, a nieuczesane
włosy straciły blask. Kilka nowych zmarszczek. Dłonie o pomalowanych
na czerwono paznokciach lekko drżały, choć to można tłumaczyć niecodzien
nym spotkaniem z dawnym kochankiem; nie zauważył na palcu dziewczy
ny pierścionka podarowanego przez babcię, z którym kiedyś nigdy się nie
rozstawała. Na ustach zabrakło szminki. Chyba po raz pierwszy oglądał Annę
w takim stanie. Chociaż ciągle była atrakcyjną, wysoką kobietą o uroczo za
dartym nosie i kształtnych uszach przypominających muszelki, wyglądała
tak, jakby postarzała się przedwcześnie. Dalej młoda, ale jej aura jak gdyby
przygasła. Nie potrafił tego wyjaśnić. Gdzieś na dnie serca Jacka rozpalił się
malutki płomień satysfakcji.
– Mogłem cię zastrzelić – powiedział bez żadnych emocji.
Potrząsnęła kluczami. Lekko zabrzęczały.
– Sam mi je dałeś – przypomniała. Nawet głos się jej nieco zmienił, stał się
głębszy, niższy.
Prawie się roześmiał. Znowu przeszły go dreszcze.
– Chyba sama siebie nie słyszysz. – Obrócił się do niej plecami i ciężkim
krokiem skierował do kuchni. Odłożył broń na kredens i otworzył lodówkę.
– Nie wiedziałam, że cię nie będzie…
Jej głos lekko drżał. Tak jak ręce detektywa. Wyciągnął z lodówki kolejny
karton mleka, lecz jego otwarcie zajęło mu dłużej, niż powinno.
– Włażenie do cudzego domu w środku nocy nie jest normalne, nawet jeśli
to ktoś bliski – rzucił, nie oglądając się w kierunku dziewczyny. Zatrzasnął
drzwiczki lodówki i pociągnął duży łyk mleka. Zimna ciecz rozlała się po gardle,
przyniosła ulgę; poczuł się tak, jak gdyby zimno rozluźniało mu głowę, usuwało
ciężką, tępą chmurę, która siedziała mu w mózgu. Odstawił karton i odetchnął.
Nie odpowiedziała. Cisza trwała tak długo, że się odwrócił. Nie, Anna dalej
stała w przedpokoju, zaciskając dłonie w pięści, a jej spojrzenia nie potrafił
odczytać: kryło się w nim coś trudnego do określenia, ani gniew, ani desperacja.
– A ze mnie żaden twój bliski – dodał i nagle w ciele zbudziła mu się gorąca
fala gniewu. – Nie chcę cię tu widzieć. Won! – warknął. Palec detektywa wystrzelił
w kierunku drzwi.
– Czekaj, Jack! – krzyknęła wysoko, prawie piszczała, unosząc zaciśnięte
dłonie, ale w jej spojrzeniu nie dostrzegł agresji; teraz wyraźnie ujrzał w nim nie
pokój.
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– Won! – wrzasnął tak, że aż odskoczyła do tyłu. – Nie chcę…
Spodziewał się ataku, lecz Anna milczała. Coś jakby zgasło w Baranskim.
– Przepraszam – mruknął, znów odwracając wzrok. – Wyjdź. Nie chcę
z tobą rozmawiać.
– Jack, słuchaj… – zaczęła ostrożnie po chwili milczenia, głosem co prawda
łagodnym, ale stanowczym, nieznoszącym sprzeciwu. – Nie przyszłam tu dla
zabawy. Wiesz, że nie chcę… Nieważne. Słuchaj, martwię się. Ktoś do mnie wy
dzwania, jakiś psychopata, gada jakieś rzeczy o tobie, totalny bełkot, ale…
Gniew wrócił.
– Tak, telefony… – warknął. – Tak się składa, że coś o nich wiem. Oboje coś
o nich wiemy, co? A raczej: wiemy we trójkę.
– Jack, co ty…?
– Tak, tak, nic nie wiesz – zakpił Baranski, rozkładając ręce w parodii
bezradności. – Oczywiście nie wiesz nic o tym, że twój kochaś dzwoni do mnie
z twojego numeru…
– Mój kochaś? – zmarszczyła brwi, zrobiła krok ku detektywowi. – Z mojego
telefonu? Jack, co ty pieprzysz?
– Co ja pieprzę? – krzyknął, wycofując się głębiej do kuchni.
Zatrzymała się.
– To może ja dzwoniłem do siebie z twojego telefonu, co? – Coraz bardziej
podnosił głos, coraz mocniej się nakręcał. – Ja jestem popieprzony, tak? To ty jesteś
popieprzona, skoro na tyle ci się nudzi, że bawisz się ze swoim chłopaczkiem
w głuche telefony i wysyłasz mi pająki!
Zamilkła na moment. Mocno zacisnęła usta.
– Jack, ja naprawdę się martwię.
Pokręcił głową.
– Niewiele wiesz o prawdzie.
Odwróciła wzrok. Przez chwilę nie mówiła nic, przegryzała wargi. Wreszcie
znów na niego spojrzała.
– Do ciebie też dzwonili?
– Tak, dzwonili – powiedział, kładąc nacisk na drugie słowo. – I nawet pisali.
Pocztówkę mi jeden gość przysłał, podobno nie żyje. Na niego też się ktoś
zasadził? Może ci sami tajemniczy goście, co wydzwaniają do nas wszystkich
z twojego numeru, co?
– Jack, proszę. Daj spokój. Ja nie żartuję.
– To ty daj spokój. Posłuchaj sama siebie. Jak to wszystko brzmi? Chcesz mi
wmówić, że mi odbiło?
– Nic takiego nie mówię…
– Oczywiście. Ale patrzysz na mnie jak na wariata, wciskasz mi, że telefony
z twojego numeru nie… a, szlag to – warknął, kręcąc głową. – To nie ma sensu.
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Powiem ci, jak było: pewnie twój nowy kochaś sobie popił i wywalił cię, a więc
przypomniałaś sobie o mnie.
– Jack, do jasnej cholery, jak możesz? – wrzasnęła, w jej oczach pojawiły
się łzy. – Przyszłam, bo się o ciebie martwiłam! Przysięgam! Mnie też… mnie
też spotykają dziwne rzeczy! Nic nie rozumiesz! To trwa od kilku dni! A teraz
zaczynają gadać o tobie, więc ja…
– Tak, tak, Anna Dobra Samarytanka na pewno pomyślała o tym, by ratować
swojego ulubionego byłego. Piękna bajeczka. A czemu wysyłałaś na Moore’s
Avenue? Może chcą napaść mi na chatę, a ty przychodzisz z odsieczą i chcesz,
żebym się ukrył w miłym i przytulnym domu pana od pocztówki? Może jednym
z nich jest ten gość, co stał pod oknem, co?
Zamilkła. Patrzyła mu długo w oczy, wreszcie pokręciła głową.
– Jack, nie wiem, o czym ty mówisz, naprawdę.
Nagle poczuł się tak, jakby uszło z niego powietrze. Nie był już pewien,
czy widział w źrenicach Anny szczerość, czy kłamstwo; słowa kobiety
wdarły mu się do duszy i zagnieździły się w niej jak jakiś robak, uderzały
w tył głowy. Pająk, wołanie o pomoc zza grobu, tajemniczy gość pod oknami.
„Nie wiem, o czym ty mówisz.” Obraz martwego człowieka otoczonego kokonem
z pajęczyny, a potem pustego zaułka. Spojrzał w prawo, na szafkę i lodówkę,
bo miał wątpliwości, czy sprzęty ciągle będą na swoim miejscu, jeśli odwróci
wzrok. Anna też mogła zniknąć, lecz kiedy znów na nią spojrzał, stała na progu
kuchni, z zaciśniętymi pięściami i lekko rozchylonymi ustami, wpatrzona w nie
go, jakby na coś czekała.
– Widzisz? – powiedziała w końcu cicho, niemal czule. – Potwierdza się.
Łapiesz? Nie zaprzeczysz. Dzieje się coś dziwnego. Spotykają cię jakieś porąbane
rzeczy. Chcę ci pomóc. Przyszłam… nie wiem… – przerwała. Najwyraźniej
zabrakło jej słów.
Westchnął ciężko. Nagle bardzo zachciało mu się spać. Zamknąć oczy,
odpłynąć.
– Dzięki, ale… po prostu dzięki. Proszę, jestem zmęczony.
Podszedł do drzwi i otworzył je na oścież. Anna nie miała zamiaru wyjść.
– Jack! – Uczepiła się jego ramienia obiema rękami niczym tonący, który
chwyta się jednej jedynej rzeczy mogącej pomóc mu utrzymać się na powierzch
ni, a jej spojrzenie wypełniło zwierzęce wręcz przerażenie. – Mówili o pająku?
Zbladł. Poczuł się, jakby ktoś przywalił mu w twarz, zakręciło mu się
w głowie. Nic nie powiedział – jednym szybkim ruchem wyrwał się z uścisku
dawnej kochanki, złapał ją za ramię, po czym wypchał na korytarz. Zatoczyła się
na przeciwległą ścianę, prawie wpadła na drzwi sąsiada.
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Zanim zdążyła zareagować, zatrzasnął drzwi i zamknął je na klucz.
Nie wyciągnął go z zamka. Jack czekał, lecz zamiast spodziewanego pukania
usłyszał jej kroki, oddalały się, aż w końcu zniknęły w ciszy.
Baranski oparł się o drzwi, zwiesił głowę. Znowu wstrząsnęły nim dreszcze.
13
Pająki, zwłoki, zgniła twarz żywego trupa, figurka wybucha, niewierna była
dziewczyna, samotny człowiek umiera, leży w kałuży krwi, czeka na pomoc,
która nie przyjdzie, telefony do niego i Anny, mgła, cisza, pustka, wszyscy umarli,
martwe miasto.
Myśli, obrazy i słowa kotłowały się i wirowały w jego zmęczonym umyśle,
w czaszce tak ciężkiej, że zdawała się zrobiona z kamienia.
Westchnąwszy, poszedł do łazienki. Włączył światło, zmrużył oczy i na widok
swojego odbicia w lustrze aż zadrżał. Skóra chorobliwie blada, prawie biała,
rozczochrane włosy, jakieś dziwne błyski w podkrążonych oczach, brudne ślady
na twarzy…
– Boże – jęknął, odwracając wzrok. – Wyglądam jak wampir albo zombie.
Odkręcił kran i oblał twarz. Zimna woda przyniosła mu ulgę. Rozpuszczone
plamy brudu spłynęły mu z policzków i poleciały między palcami do umywalki.
Chciał unieść głowę, ale się zawahał; trwał tak z pół minuty, nim się wreszcie
zdecydował. W lustrze dostrzegł tylko swoje odbicie.
Wyszedłszy z łazienki, zatrzymał się na środku przedpokoju i stał przez
moment, rozdarty między jawą a snem. Wreszcie wyciągnął komórkę, wszedł
do menu, a jego kciuk zawisł nad historią połączeń. Wrócił myślami do tamtej
chwili: mgła, pusta ulica, zimny wiatr i nagle ten głos: Moore’s Avenue 22.
Tak, na pewno tak było, pamiętał…
Na pewno?
Wcisnął historię połączeń, spojrzał na pierwszą pozycję na liście. Tak, wtedy
dzwoniła do niego Anna… a przynajmniej dzwoniono do niego z jej numeru.
Miał zupełną pustkę w głowie.
Po chwili drugą ręką sięgnął do kieszeni spodni i wyjął pocztówkę.
W półmroku przedpokoju czarne robaczki tekstu zdawały się rozpływać,
rozłazić, zupełnie jak pająki, ale mrużył oczy, by raz po raz przebiegać spojrze
niem po literach.
Moore’s Avenue 22… Będę się za pana modlił… Niedługo umrę… Czytał i czytał,
czekając, aż pismo zniknie, rozwieje się jak proch na wietrze albo ucieknie
z papieru w cienie, lecz nic takiego się nie stało. Przesunął po nim kciukiem.
Na chwilę umrę zniknęło pod jego palcem, ale gdy go uniósł, słowo znowu
się pojawiło.
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Nagle podjął decyzję. Spojrzał na zegarek: druga dwadzieścia.
Uruchomił GPS-a, wziął pistolet i, wyszedłszy na korytarz, zamknął drzwi
mieszkania. Szedł pewnie, szybko, zbiegał po schodach. Na zewnątrz znów
zaatakował go zimny wiatr i poczucie nierealności, pomieszał mu krok.
Policzki zaczęły go szczypać. Rozejrzał się. Mgła zniknęła, niektóre okna lśniły
światłem. Wziął głęboki oddech i ruszył przed siebie, idąc zgodnie z instrukcja
mi GPS-u, ale kiedy ujrzał schody prowadzące na stację metra, zatrzymał się
raptownie. Wahał się tylko przez moment. Powoli zszedł pod ziemię.
Z lewej, znad pustych torów, mocniej zawył wiatr. Po prawej, na ławce,
bez ruchu siedział człowiek w garniturze. Głowę oparł o ścianę, a twarz skrył
pod starodawnym kapeluszem. Jack przypatrywał mu się przez sekundę i wtedy
zauważył, że za ławką leżał drugi mężczyzna – bezdomny, w brudnym ubraniu,
okryty gazetami. Na twarzy położył otwarty kolorowy magazyn. Baranski od
wrócił się, wyszedł z powrotem na ulicę i na piechotę ruszył ku Moore’s Avenue.
***
Coraz więcej ludzi przechadzało się ulicami.
Nie było ich wielu – jeden przemykał w mrokach po drugiej stronie szerokiej
drogi. Biegł przed Jackiem, toteż detektyw widział tylko jego plecy, okryte żółtą
kurtką. Potem zniknął gdzieś za zakrętem.
Baranski kolejnych ludzi napotkał w pobliżu Moore’s Avenue – daleko przed
nim trzech mężczyzn wchodziło do jednego z budynków. Zniknęli tak szybko,
jak się pojawili.
Także coraz więcej samochodów niosło swoich kierowców poprzez noc.
Przejeżdżały na prawo od Jacka, szybko, rozrywając ciszę wrzaskiem silnika
i piskiem opon. Te hałasy rozluźniały Baranskiego. Przestał zerkać co chwilę
przez ramię i spoglądać w głąb czarnych zaułków, przestał wsłuchiwać się
w ciche szmery i zaciskać spocone dłonie w pięści. W końcu zobaczył tabliczkę
z nazwą: Moore’s Avenue.
Szerokie budynki ciągnęły się po jego lewej ręce, każdy z nich miał pięć
albo siedem klatek schodowych. Baranski przypatrywał się numerom: Moore’s
Avenue 2, Moore’s Avenue 4, 6, 8…
Wreszcie ujrzał numer 22.
Budynek nie różnił się niczym od jego braci – miał trzy piętra, krótkie
schody prowadzące do drzwi wejściowych; choć był stary, jego niedawno odno
wione brązowe ściany błyszczały świeżością. Ze zdawałoby się losowych miejsc
na elewacji szczerzyły się do niego okrąglutkie szare buźki, chyba cherubinów.
Dwie pary wielkich okien na każdym piętrze, jedna po lewej, a druga po prawej
stronie pionu wyznaczanego przez główne wejście, patrzyły na niego jak rozsze
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rzone oczy jakiegoś zwierzęcia. Jack zdumiał się, że w każdym mieszkaniu paliło
się światło. Spojrzał na zegarek na komórce – trzecia trzydzieści pięć.
Zrobił krok do przodu, postawił stopę na pierwszym schodku, dotknął ręką
zimnej poręczy. Zawahał się, wpatrując się w jasne źrenice budynku. Sięgnął raz
jeszcze po pocztówkę, przyjrzał się wiadomości w trupim świetle ulicznej latarni.
Nigdzie żadnej wzmianki o numerze mieszkania. Westchnąwszy, schował kartkę
do kieszeni i powoli pokonał cztery kolejne stopnie. Na domofonie ujrzał osiem
nazwisk, jedno – White – zostało przekreślone czarnym pisakiem. Podrapał się
po głowie, patrząc raz na klamkę sporych drzwi wejściowych, a raz w górę,
na prostokąty okien. Czuł się tak, jakby nagle obudził się z głębokiego snu
w miejscu, którego zupełnie nie kojarzył, i nie może sobie za nic przypomnieć,
jakim cudem się tam znalazł.
– To głupie – mruknął, obrócił się na pięcie i rozpoczął wolną wędrówkę do
domu, nie oglądając się już na Moore’s Avenue 22.
***
To bardzo ważne.
Czytaj.
Jack, zgarbiony nad klawiaturą komputera, zawahał się. Światło monitora
drażniło w półmroku oczy. Przetarł spojówki i po chwili namysłu wykasował
słowa, które przed chwilą napisał. Odetchnął głęboko i zaczął raz jeszcze:
Jeśli kiedyś stracisz kontakt z rzeczywistością – przeczytaj ten plik.
Przełknął ślinę. Palce znów zawisły nad klawiszami, a potem wskazujący
po raz wtóry przesunął się w kierunku backspace’a. Dręczyło go nieprzyjemne
wrażenie, którego nie potrafił nazwać; wiedział tylko, że ma przemożną ochotę
usunąć to zdanie, a potem cały plik, jakby się go bał, jak gdyby słowa napisane
na komputerze miały moc stwarzania rzeczywistości. Wziął głęboki oddech.
NIE ODBIŁO MI.
Jestem tego PEWIEN.
Ale trudno wytłumaczyć te wszystkie wydarzenia. To pewnie zmęczenie.
Muszę skupić się na konkretach. Wpisuj tu wszystkie odkrycia, może jeśli będzie
ich więcej, to znajdziesz schemat.
1) Kartka z wołaniem o pomoc. Moore’s Avenue 22. Na pocztówce nie ma
numeru mieszkania, nie ma też nazwiska nadawcy. Byłem pod tym adresem.
Pewnie wyglądałem jak czubek. Jeśli się uda, to spróbuję pójść tam jutro, w dzień,
pogadać z sąsiadami.
2) Figurka pająka. Za dużo roboty, żeby to był żart. Muszę pogadać z jakimś
lombardem, może coś wiedzą.
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3) Trup ze snu i trup w zaułku. Zaczynam zastanawiać się, czy nie
lunatykowałem. Musiało mi się to wszystko śnić, a we śnie wziąłem gnata
i wyszedłem na zewnątrz. Pewnie dlatego nie pamiętam drogi z zaułka do domu.
4) Anna. Czy to ona za tym wszystkim stoi? Zachowywała się dziwnie.
Mam wrażenie, że nie mówi mi wszystkiego. Ale z drugiej strony wydawała się
szczera.
5) Związek pająka i Anny. Anna ma pełno takich figurek. Pająk może być warty
mniej, niż mi się wydaje. Trzeba to ustalić. Patrz: punkt 2.
NAJWAŻNIEJSZE: Po co to wszystko?
Zadumał się, drapiąc się po podbródku, i patrząc na ostatnie napisane zdanie.
– Właśnie, po co? – szepnął. – W co grasz, Anno?
Przetarł oczy, wyłączył komputer. Było już wpół do piątej, niedługo czer
wonawe światło świtu miało rozlać się po niebie. Nowy dzień mógł przynieść
kolejne pytania, ale mógł też łaskawie udzielić kilku odpowiedzi. Na pewno
przynosił spotkanie z klientem. Ziewnąwszy, nastawił budzik na dziewiątą,
po czym wyjrzał przez okno. Coraz więcej świateł rozganiało mroki nocy, coraz
więcej samochodów pojawiało się na ulicach, cisza powoli ustępowała miejsca
wrzawie dnia. Baranski zapatrzył się na świetliste punkty. Zapalały się i gasły
w przypadkowej kolejności, niektóre – reflektory samochodów – przemykały
z jednej strony na drugą, ożywały tylko po to, by zaraz zniknąć. Tak jak ludzie.
Westchnąwszy ciężko, rzucił się na łózko, nawet się nie rozbierając.
Zmęczenie wzięło górę i zasnął niemal od razu. Nim jednak stracił świadomość,
ujrzał zamykające się nad nim kraty.
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