






Aż się staniemy 
jako bogowie... 

Zbliżali się do planety Dolor. Obracała się powoli, ciężka i dostojna. Lecieli 
szybko, za statkiem rozwiewały się warkocze ogni. Odblask na powierzchni 
planety i ciemne krawędzie uwydatniały jej wypukłość, nie mylili się, glob 
wypinał się jak brzuch. Między lecącymi a planetą leżała wciąż wielka przestrzeń, 
posuwali się przez nią jak czółenko tkackie przez postaw tkaniny. 

Do lądowania było jeszcze trochę czasu, nie miał nic do zrobienia, więc się 
przeniósł myślą na Ziemię. Opuścił ją dawno, lecz w jego świadomości istniała 
dotykalna i świeża, a to dzięki tajnemu eksperymentowi Ministerstwa Lotów 
Kosmicznych Dalekiego Zasięgu. Błogosławił ów genialny wynalazek za każ
dym razem, kiedy wywoływał w sobie dowolne wrażenie. Do jego ulubionych 
należało wspomnienie pewnego polowania w Afryce. Pomyślał o nim teraz 
i od razu poczuł pod stopami miękkość sawanny. Zobaczył pobliski wzgórek 
i drzewo o pniu przypominającym muskularne ramię. Szedł ku wzgórzu 
i słyszał charkotanie lwów, czasami przez trawy przemknęło gibkie płowe 
ciało. Wiedział, że jest bezpieczny, więc się upajał pierwotnymi woniami 
padliny i zwierząt, gryząc w zębach trawkę. Pokryta drobinkami kurzu, na 
ustach pozostawiła gorzki osad. Szedł szczęśliwy, nieomal frunął. Niebo po
nad nim było wysokie i modre. 

Dziennikarz się zbudził, otworzył oczy i usiadł. Coś mu się przyśniło bardzo 
wyraźnie. Rozejrzał się, musiało być nad ranem, bo w półmroku zdołał do
strzec sprzęty własnego pokoju. Otwartymi oczami wpatrywał się we wzory 
na tapecie, lecz w głębi ściany wypiętrzał się wzgórek z drzewem o poskrę
canym pniu. Polizał wargi, były gorzkie i pokryte drobinkami kurzu. Po
ciągnąwszy nosem, poczuł woń zwierząt, w uszy wpadł charkot lwa. Przestra
szył się i skoczył ku oknu. Odchyliwszy zasłonę, spojrzał na ulicę i odetchnął, 
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jego dom stał wciąż na Ziemi, a jemu przyśnił się dziwny sen. Uspokojony 
położył się i zamknął oczy, lecz obrazy się snuły niezależnie od niego. 

Widział, jak kosmonauta dochodzi do stóp wzgórza. Nagle obraz zniknął, 
a w to miejsce pojawił się nowy. Stał w niszy przy iluminatorze i spoglądał 
na Dolor obracającą się złowrogo. Miał jeszcze czas do lądowania, zaczął 
więc snuć inne wspomnienie. Wywołał w sobie wrażenie wchodzenia w długi 
i ciemny korytarz. Posadzka była bardzo śliska, ale jego podeszwy dokładnie 
do niej przylegały i, co dziwniejsze, nie czyniły żadnego szmeru. Korytarz 
tonął w ciemności, na jego końcu znajdowały się drzwi, przez szparę świeciło 
białe światło. Tam zmierzał. Za drzwiami znajdowała się ogromna sala wy
pełniona różnymi urządzeniami, które lśniły metalicznie. Aparatura działała 
samoczynnie, raz wprawiona w ruch musiała pracować bezawaryjnie. Od tego 
zależało życie sześciu kosmonautów. Zza drzwi dobiegło westchnienie, głos 
wielkiej udręki. 

Słysząc jęk dziennikarz otworzył oczy. To on odczuwał swoimi stopami 
śliskość posadzki, mimo że te wrażenia odbierał idący korytarzem kosmo
nauta. A tamten właśnie podszedł do oświetlonych drzwi. Przekroczy próg 
i zostanie poddany tajnemu eksperymentowi w podziemiach Ministerstwa Lo
tów Kosmicznych Dalekiego Zasięgu. O doświadczeniu nie wie nikt, oprócz 
ścisłego grona naukowców. Przekroczył próg, jego los już się rozstrzyga. 
Nie bał się, jego ciało czuło radość w każdym wytrenowanym muskule. Przez 
skórę przechodziły lekkie dreszcze, jak na lwie gotującym się do skoku. 

Za progiem przestronnej sali o suficie rozświetlonym lampami zatrzymał 
się i mocniej przycisnął pod pachą kulę hełmu, jakby miała cenę jego głowy. 
Na srebrzystym skafandrze migotały błyski, stał w świetle, trochę nierze
czywisty. 

Na posadzce stało sześć sarkofagów z białego kamienia przykrytych szy
bami. Spoczywały w nich ciała. Żyły, od ich ust ciągnęły się rurki i przewody. 
Obłoczki oddechów unoszące się do sufitów rozbijały światło lamp na tęczowe 
plamy. Wszystko falowało jakby przez mgłę. Było zimno, bo niska tempera
tura warunkowała powodzenie eksperymentu i przetrwanie uśpionych ciał. 
Ale skąd wydobywał się jęk, z czyich ust? 

Kosmonauta ruszył od progu, jego palce lekko się spociły ściskając kulę 
hełmu. Za chwilę się stanie jednym z ciał spoczywających w sarkofagu. 
Podszedł do pierwszego i popatrzył z góry na osobę leżącą pod szybą. Rozpo
znał tę twarz mimo zamkniętych oczu. Bał się, że te oczy się otworzą i spojrzą 
na niego. Będzie w nich taki wyrzut, że nie zniesie ich męki. Czyja to twarz? 
Na Boga! Czyżby jego własna? Pozostawił ją na Ziemi. A teraz patrzy przez 
iluminatory na planetę Dolor obracającą się powoli. 

Przestał sobie przypominać moment rozpoczęcia się eksperymentu i obraz 
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sali zniknął. Wylądowali. Łapy rakiety wbiły się w glebę planety pazurami. 
Ze skaleczeń wypłynęła gęsta ciecz i szybko skrzepła. Nad planetą wisiały 
nisko czarne chmury, wilgotne jak błony. Kosmonauta odszedł od iluminato-
ra, miał do wykonania zadanie na powierzchni planety. 

Z rakiety wyszło ich tylko dwóch, czterech zostało wewnątrz pojazdu. 
Gleba była miękka i porowata, lecz nie uginała się pod stopami kosmonautów. 
Klimat przypominał wilgotną i upalną dżunglę, gdzie bujnie pleni się życie. 
Oni sami czuli się jak w brzuchu wielkiego stwora. Doszli do miejsca, gdzie 
było jeszcze wilgotniej i cieplej, a ziemia miała szczególną miękkość i pulch-
ność. W niewielkim zagłębieniu wypiętrzały się liczne kopczyki z otworem 
u szczytu. Wydobywały się z nich gejzery pary. Puszysta ziemia otulała coś, 
co oddychało, pewnie żyło. Było parno, błony chmur wisiały tak nisko, że 
dotykałyby ich twarzy, gdyby je mieli. W kosmicznej wylęgarni na planecie 
o złowrogiej nazwie czuli się jak w przedsionku piekła. 

Ich zadaniem było przeprowadzenie rutynowych badań. Odchylili płaszcz 
gleby żelaznymi narzędziami i spojrzeli do wnętrza kopczyka. Pod ociepla
jącą warstwą zobaczyli coś i aż się cofnęli. 

Przerwali pracę i przekazali pytanie do dowódcy obserwującego ich czyn
ności z rakiety. Czekając na odpowiedź przyglądali się stworom dojrzewają
cym we wnętrzu ziemi. Trzymające się na jednej gałęzi kształtem przypominały 
gruszki, białe i śliskie, których grubsze części rozrosły się w głowy nieforemne 
i rozdęte. Z tych głów o białej skórze poprzerzynanej siatką niebieskich żyłek 
przyglądały się smutne, wypukłe oczy. Lśniły białka obmywane śliską cieczą 
jak łzami. 

Kosmonauci spoglądali z odrazą na drżące stworki przyczajone na dnie jamy. 
Życie i biologia zarodków nie podlegały wątpieniu. Trzymali narzędzia w po
gotowiu, na ostrzach lśniło ponuro światło, ale nie mogli się zdobyć na wy
cięcie kawałków z ciał przerażonych stworów. Podejrzewali, że naruszyli 
spokój jakiejś diabelskiej wylęgarni, czuli, że popełnili mord. 

Nie czekali już dłużej na rozkaz dowódcy, pewni konieczności ucieczki. Gdy 
tylko podnieśli pazury narzędzi, ziemia się zamknęła. Nie została na niej 
blizna, jak się spodziewali, a z otworu na szczycie kopczyka zaczęła się po
nownie wydobywać para. Stwory oddychały, ale to ich nie uspokoiło. Do ra
kiety szli bardzo szybko, nieomal biegli. Czynili sobie wyrzuty, naruszanie 
życia było bezprawne. Obawiali się kary, która jest nieodwołalna, gnał ich 
strach i wstyd. 

I dowódca poczuł, jak wielkie zło już się dokonało. Włączył silniki widząc, 
że ekipa rekonesansowa wraca w pośpiechu. Kiedy wsiedli, rakieta ruszyła 
natychmiast, od razu pełną mocą. Ogień osmalał glebę, która się zwęglała 
z sykiem jak ciało. 
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Załoga się skupiła w niszy pod iluminatorem patrząc posępnie na oddala
jącą się planetę. Wielka Dolor wykonała powolny obrót i znów pokazała swój 
brzuch. Wtedy stwierdzili z przerażeniem, że planeta się nie zmniejsza. Ozna
czało to jedno: nie oddalali się. Urządzenia pracowały normalnie, dlaczego 
dreptali w miejscu? Pochwyciła ich wielka nieznana moc. Już czuli, że wniknę
ła do wnętrza rakiety, a w nich samych zaczęła rozluźniać wiązania energe
tyczne. Jeżeli one się rozpadną, pozostaną po nich tylko ciała na Ziemi. Coś 
ich paraliżowało, energia wypływała z nich jak krew. 

Człowiek leżący w swym łóżku na Ziemi czuł się, jak wtłoczony w ciemne 
dno. Zamknął oczy, obrazy zaczęły się zamazywać, falowały jak nagrzane po
wietrze. Zniknęły, lecz w człowieku zostało przerażenie. Co zobaczył? Jakie 
znaczenie miały te wizje? Nie mogły się przecież wyśnić. 

Otworzył oczy, zobaczył codzienne sprzęty w świetle poranka. Zrozumiał, 
że jego zmysłów użyto dla przekazania ważnych wiadomości. Kto był nadawcą? 
Z pewnością ów kosmonauta, który został poddany eksperymentalnej przemia
nie, bezcielesny poleciał w kosmos i w rakiecie wspominał pewne polo
wanie w Afryce czekając na lądowanie na planecie Dolor. 

Dlaczego akurat mnie wtłoczono w mózg ten straszny przekaz, co mam 
z nimi wspólnego? — zadawał sobie pytania. Nie wiedział, nie zrozumiał, 
ale zdawał sobie sprawę z jednego: był to nakaz. Musi go wykonać, ratować 
tych z rakiety, bo zginą. Zerwał się z pościeli i przygotowywał do wyjścia 
z domu, drżały mu ręce. Gorączkowo układał plan działania: zdobyć dane 
dotyczące eksperymentu, jako dziennikarzowi ułatwią dostęp do Centrum — 
to pierwszy krok. Trzeba się dostać do podziemi Ministerstwa. Ale najważ
niejsze to dotrzeć do Szefa, tylko on może decydować o udzieleniu pomocy. 

Wybiegł z domu, odwiedził wiele miejsc, skontaktował się z różnymi oso
bami, uruchomił wszystkie swoje znajomości. Ale dziwne, jego kanały oka
zały się nagle niedrożne. Zaczął nalegać na wpływowych przyjaciół, by za
łatwili mu audiencję u Szefa, ich ręce okazały się za krótkie, by tej klamki 
dosięgnąć. 

Czas leciał szybko, a nic mu się nie udawało. Jego poczynania stawały się 
coraz bardziej nerwowe, lecz cokolwiek zrobił, muru przebić nie mógł. Wszyscy 
dawali jedną odpowiedź: tajemnica i zamykali przed nim drzwi. 

Wykonując drugi punkt swego planu próbował zdobyć wiadomości doty
czące natury eksperymentu. Szperał w Centrum Pamięci Informacji Nauko
wej. Wielokrotnie kodował to samo pytanie, ale za każdym razem otrzymywał 
odpowiedź zerową. Oznaczało to, że na ten temat nigdy nie wpłynęły dane. 
I tym razem wyszedłszy z budynku Centrum za progiem cisnął do kosza na 
śmieci ślepy wydruk z bloku pamięciowego. Wbił ręce w kieszenie i poszedł 
przed siebie pełen złości. Jeszcze nie rezygnował. Znowu zaczynał molesto-
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wać wpływowych przyjaciół, ponaglał ich, ale dawali odpowiedzi wymijające 
lub po prostu byli zajęci. 

Czyżby ich ostrzeżono? W co ja się pakuję? 
Nagle został wezwany do kierownika. Kiedy stanął przed jego biurkiem, 

na lśniącej powierzchni zobaczył swoją legitymację służbową. Zrozumiał, że 
jest zwolniony z pracy. 

— Odwołam się — zagroził buńczucznie. 
Kierownik uśmiechnął się drwiąco. 
Kto mnie zdradził? — zadręczał się łażąc ulicami. Przecież wszyscy przy

jaciele byli godni zaufania. 
Dysponował czasem, lecz nie miał żadnych możliwości. Obywatel nie za

trudniony w państwowej firmie wypadał ze społecznego obiegu, nieprzydatny, 
nie miał żadnych praw. 

Szedł ulicami starej dzielnicy, gdzie ludzie byli biedni i żyło się szybko. 
Tam się zawsze coś działo mimo licznych patroli. Ot, choćby i teraz. Udając, 
że ogląda wystawę, obserwował szwendającego się łazęgę, jakich tu wielu. Bez 
wątpienia nafaszerowany był przydziałowymi narkotykami. 

Musiał pożerać swoją tygodniówkę od razu. Gdyby nie one, nigdy by ta
kich typów nie utrzymano w posłuchu — usprawiedliwiał przepisy. 

Patrzył zza ramienia, lepiej różnym osobom nie zaglądać w oczy. 
No, proszę, miałem rację — nieomal się ucieszył z trafności przewidy

wań, bo przecież czuł, że nie wszystko jest w porządku. 
Nędzarz krzyknął i rzucił się na ziemię, wyrywał sobie włosy jakby w krań

cowej rozpaczy, ale nie miał ku temu powodów, wszak podlegał bezpłatnej 
opiece społecznej. 

Patrol zjawił się natychmiast i po chwili łazęga był unieszkodliwiony. Ten 
widok olśnił dziennikarza. Zburzył sobie włosy i runął ku porządkowym wy
krzykując imię wielkiego Szefa, a pod jego adresem wszystko, co mu ślina na 
język przyniosła. 

Kiedy odzyskał przytomność, siedział z głową wciśniętą pomiędzy kolana. 
Krew biła mu w skroniach, domyślał się, że to może być skutek gazu oszałamia
jącego. Było ciemno, czuł, że jest gdzieś wieziony. Nie miał okazji krzyknąć, 
że posiada ważną informację wagi ogólnej. Kiedy dojechali, gdzie trzeba, pod
nieśli mu głowę i chwyciwszy pod ramiona pobiegli przez korytarz wlokąc go 
za sobą. Nie zdążył nawet pomyśleć, że jeszcze im pokaże, jak się powinno 
traktować kogoś takiego, jak on. Wepchnęli go do małego pokoiku, ale to 
przecież nie mogła być cela. Słyszał dobiegające zza drzwi zmieszane głosy. 
Funkcjonariusze z patrolu zdawali raport. 

Co oni wygadują? Przecież nic takiego się nie zdarzyło. Nie wykrzykiwał 
ani takich słów, ani gróźb. Użył wybiegu, och, był niewinny. Szarpnął się, by 

9 



wstać z krzesła i biec wyjaśnić. Z wściekłością stwierdził, że go przykuli. Zmełł 
w ustach przekleństwo, ale mu nawet nie ulżyło. Podlegam emocjom — po
myślał. To mnie gubi. 

Postanowił, że pierwsze słowo, jakie od niego usłyszą, będzie żądaniem 
wyjaśnienia i przeprosin. Tak się czuł otumaniony i zmaltretowany skanda
licznym traktowaniem, że zapomniał, w jakim celu odegrał całą tę niemą
drą scenę. 

W pokoju obok wciąż trwało przesłuchanie. Wchodziły jakieś osoby, skła
dały zeznania. 

Skąd mają tylu świadków? — zadawał sobie niespokojne pytanie, ale 
jeszcze się nie bał. 

Trwało to dosyć długo, wreszcie zaczęto szurać krzesłami, słyszał wykrę
canie papieru z maszyny. Wszedł strażnik w mundurze i wymawiając jego 
imię uwołnił go. Kazał mu iść za sobą, lecz nie udzielił żadnych wyjaśnień. 
By zaniechać pytań, wystarczyło spojrzeć na jego tępą twarz. Za szerokimi ple
cami strażnika w mundurze zstępował wciąż w dół. Korytarze stawały się co
raz węższe, ściany z betonu spływały wilgocią, wklęsłe ceglane stopnie dowo
dziły, jak wiele osób je wygładziło tysiącami beznadziejnych kroków w dół, 
skąd nie słychać krzyków. Przeszli przez jakieś drzwi, popchnięto go i stanął 
przed reflektorem mrużąc oczy. Niczego nie widział i nie domyślał się, w ja
kie to miejsce go zaprowadzono. Czuł tylko zapach, nie odgadł, czyżby krwi? 

— Statek kosmiczny lecący z planety Dolor jest w niebezpieczeństwie — 
zaczął niepewnie. 

— Nie ma takiej planety — odwarknął głos spoza kurtyny światła. — Nazwa 
rakiety? 

— Nie wiem. 
— Jak wyglądają kosmonauci, rozpoznasz na zdjęciu? 
— Oni nie mają ciał. — Dziennikarz czuł niestosowność tego wyjaśnienia 

w takim miejscu. 
— Ilu jest ich? 
— Sześciu. Ich ciała leżą w podziemiach Ministerstwa Lotów Kosmicz

nych Dalekiego Zasięgu. Skontaktujcie mnie z Szefem. 
— Szef ma ważniejszą robotę niż badanie podejrzanego dziennikarza. 
— Podejrzanego! O co? 
— O spisek antyrządowy, oczywiście. Kto ci powiedział o tych sześciu 

w podziemiach? 
— Kosmonauci z planety Do... — poczuł uderzenie i aż się zatchnął. 
— Nie ma takiej planety. Kto ci powiedział? 
— Kosmonau... — uderzenie. 
— Ilu należy do spisku? 
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— Sześciu z planety Do... — zaczął z wysiłkiem. 
— Zapisz, sześciu — głos zwrócił się do niewidzialnego protokolanta. — 

Cel spisku? 
— Widzieć się z Szefem — uderzenie wtłoczyło z powrotem słowa i prze

kręciło sens. 
— Zapisz, zamach na Szefa to cel spisku, którego organizatorem jest... — 

głos podyktował personalia dziennikarza. — Przestępcza grupa używa krypto
nimu „Sześciu z planety Dolor". 

Badany pod szybkimi i celnymi ciosami już tego nie słyszał, Kiedy od
zyskał przytomność, czuł pod obolałymi plecami twarde deski pryczy. Prze
sunął ręką po jej krawędzi, palce natrafiły na betonową podłogę, aż wreszcie 
natknęły się na blaszany dzbanek z wodą. Nie miał siły go podnieść ani dźwig
nąć głowy. Po wielu godzinach obrócił się z wysiłkiem na brzuch i opadł po
liczkiem na szorstkie deski. Nie zdołał podłożyć pod twarz zgiętego ramienia. 

Wyrzucał sobie własną głupotę. Jakże mógł uwierzyć w sen. A jeszcze ten 
pomysł dostania się do Szefa! Bał się, nie wierzył w możliwość odzyskania 
wolności i wyjaśnienia sprawy, przecież pozostając bez pracy był podwójnie 
podejrzany. 

Spróbował spojrzeć na całą sprawę z boku, tak jak mógłby patrzeć śledczy. 
A historia wyglądała niepoważnie. Młody i nerwowy dziennikarz przeżywa 
senne koszmary o rakiecie lecącej ku planecie Dolor. Temu łatwo gorączkują
cemu się dziennikarzowi wydawało się, że odczuwa wrażenia kosmonauty, 
który w wyniku tajemniczego eksperymentu zostawił swe ciało na Ziemi. 

Co w takim razie wysłano w rakiecie? — myśl dziennikarza skupiła się 
na tym pytaniu porzucając próby spojrzenia bezstronnego. Załóżmy, że zasa
da eksperymentu jest prosta, ale w rozumieniu śledczego niemożliwa i absur
dalna, dlatego potraktował ją jako wybieg dziennikarza. 

Mijały godziny nocy, co chwila zapadał w krótkie drzemki, nie przynosiły 
mu jednak pokrzepienia ani dalszego ciągu tamtego snu. Kiedy się budził, 
wyrzucał sobie naiwność. 

Uwierzyć w sen! I z tego powodu ryzykować życiem, marnować karie
rę! Sen, mara! 

Było chyba nad ranem, kiedy znowu zobaczył planetę Dolor i uwięzioną 
na orbicie rakietę. Ale w jej wnętrzu nie dostrzegł nikogo. 

Mimo to usłyszał nagle, że mściciele z Dolor zaczęli nadawać komunikat. 
Był przeznaczony dla załogi. A więc żyli, dlaczego są niewidzialni? 

"To my was pochwyciliśmy, my, bogowie z Dolor, by ukarać za naruszenie 
naszej macierzystej planety. Wyrastamy bowiem tam, w glebie, by po stu
leciach zamienić się w trzecią formę — boską, nie znaną wam, dualistycznym 
tworom z Ziemi. Wasza świadomość, wszak ciała pozostawiliście na Ziemi, 
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zostanie uwięziona w naszych zarodkach na Dolor i pozostanie tam tak długo, 
aż się dokona przemiana. Utracicie człowieczeństwo, ale się staniecie jako 
bogowie. Taka jest cena i kara". 

W lekko uchylonych drzwiach ukazała się barczysta sylwetka strażnika. 
— Te, dziennikarzyna! Masz, poczytaj — i rzucił wprost na twarz leżącego 

plik gazet, które szeleszcząc zsunęły się na podłogę. 
Drzwi się zamknęły, nie zapalono światła, lecz więzień widział, że rozpada

ły się wiązania statku i tego, co było w nim. Kosmonauta resztką swej mocy 
wywoływał szybkie obrazy i przekazał ostatnie wrażenie: szedł sawanną pod 
modrym niebem. Teraz zrozumiał, dlaczego pień drzewa na wzgórzu przy
pominał mu poskręcane ramiona — drzewo męki. Lecz lwy pomykały silne 
i niepokonane, lwy były nim. Myśl zdołała na sekundę przenieść się do sali 
z sześcioma sarkofagami. Jego ciało leżące w pierwszym było małe, drobniej
sze niż wtedy, kiedy je zamieszkiwał. Nic dziwnego, ubyło z niego materii 
zużytej na falę nośną tego, czym się stał, by polecieć ku gwiazdom. Ale po
wróci, przecież nie na darmo widział lwy, ostatni obraz jego ludzkiej wciąż 
świadomości. Tylko ciało musi istnieć, czekać. 

Moc, która pochwyciła rakietę swoją ręką, zacisnęła ich jak w pięści, ciem
ność objęła ich ze wszystkich stron. Z tej ciemności wyłonił się obraz pękatej 
i białej głowy drżącego stwora przyczepionego do gałązki, przyczajonego pod 
płaszczem ziemi na planecie Dolor. Olbrzymie i wypukłe oczy poprzerzynane 
siecią niebieskich żyłek spojrzały. 

Leżący na koi, pogrążony w ciemności musiał zajrzeć w te oczy, choć nie 
chciał i zaciskał powieki. Spojrzał, były ludzkie, pełne bólu i oczekiwania. 

— Nie wyłączajcie systemu — jęknął dziennikarz. 
Wtedy któryś z techników obsługujących system w podziemiach Minister

stwa Lotów Kosmicznych Dalekiego Zasięgu powiedział, że na twarzach le
żących w sarkofagach pojawiły się łzy. Ktoś inny przypomniał, że podczas 
samotnego nocnego dyżuru słyszał szloch z sarkofagu maleńkiej kobiety, stoją
cego samotnie pod ścianą. Ludzie z obsługi mówili, że ciała trzeba pogrzebać, 
jak się należy, bo nigdy nie powróci do nich świadomość uwięziona w energii, 
dla której potrzeba było trochę komórek z ich ciał. Powinno się przerwać ten 
bezbożny eksperyment, choćby z powodu kosztów. 

Leżał w ciemności twarzą na szorstkich deskach koi. Był świt, szarzało, a on 
wyczerpany zasnął. W mdłym świetle nowego dnia nie przeczytał tytułów 
drukowanych dużymi literami: „KONIEC EKSPERYMENTU". Nie zoba
czył, że sensacyjne piśmidła nęciły wątpliwością: „NAUKA CZY ZBROD
NIA, CZYLI TAJEMNICE SARKOFAGÓW". 

Jego sen był szczelny i ziemski. 



Maszyna 

— Tu wszystko ciągle się psuje — mówił mężczyzna w kombinezonie po
stukując pincetą w rurę. — Muszę wciąż naprawiać — z kieszeni wystawały 
mu wąsy tranzystorów, odnóża oporników i czułki obwodów zintegrowa
nych. 

W korytarzu było przyćmione światło, z niektórych lamp wykręcono ża
rówki, w dodatku co drugą wyłączono. 

— Znam to wszystko na pamięć — mówił bardziej do siebie niż do małej 
figurki chłopca wlokącego się za nim i potykającego się w ciemności o własne 
nogi. 

Chłopiec przyspieszył nagle, bo w mroku ledwo dostrzegał nieco jaśniejszy 
prostokąt pleców ojca. 

— Powiedziała, że to będzie wielki dzień, kiedy mnie zabierzesz aż tutaj, 
do samego środka — mówił monotonnie. — Obiecałeś, że wszystko mi wy
tłumaczysz. A tu tylko ciemno. 

— Przyzwyczaisz się — burknął ojciec nie odwracając się. — Oczy szybko 
się zaadaptują, gorzej z... — urwał i przyspieszył kroku. 

— Gorzej z czym? — dopytywało się smutno dziecko. 
— Sam zobaczysz po pewnym czasie. 
— Gdzie mama? — zapytał po chwili chłopiec. 
— Już nie przyjdzie — odpowiedział szybko ojciec. 
— Dlatego, że włożyłeś ją do tej maszyny — powiedział bez wyrzutu chło

piec. 
— Nie dlatego. Musiałem ją włożyć — zaczął ojciec — bo już nie przyj

dzie — zakończył nie wiedząc, jak wyjaśnić dziecku to, co się stało z matką. 
Szli wciąż przez ciemne i kręte korytarze. Były wąskie, wiły się tysiącami 
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odnóg, jak monstrualna ośmiornica. Korytarze przechodziły w poprzek, w górę 
i na boki we wnętrzu ogromnego urządzenia, maszyny-miasta, maszyny wiel
kiej jak górotwór, maszyny-stwora o wielkim cielsku. W głąb jej ciała ciągnęły 
się pulsujące kanaliki i przewody z przejrzystej substancji, karbowane jak 
tchawice; poplątane czerwono-niebieskie arterie i tętnice przechodzące w co
raz cieńsze długie przewody oplątujące jej mięśnie naczyniami włosowatymi. 

Bulgotały w nich i przelewały się ciecze i płyny, ściekały kroplami w wąskich 
żyłach, łączyły w większe strumienie w przełykach, by spłynąć powolną i gęstą 
masą w plątaninie wielokilometrowych jelit. 

Wąska różowa rurka nagle pękła, utworzyło się na niej niewielkie nacięcie 
i zaczęły się sączyć krople gęstej czerwonej cieczy. Rurka łączyła się z innymi, 
coraz grubszymi, tworząc system, a te przechodziły w mocną tętnicę dowo
żącą płyny do detalu maszyny podobnego do olbrzymiej pięści, która się 
rytmicznie kurczyła i rozkurczała z powolną majestatycznością. 

Chłopiec stał wpatrzony w ten mechanizm, otwierał usta ze zdziwienia 
i automatycznie oddychał w tym samym rytmie, w jakim się poruszały pięścio-
podobne płaty różowego detalu maszyny. 

Ojciec podskoczył, zawiązał powyżej rany nylonową nić, ciecz od razu zwol
niła upływ, szybko wciągnął na ręce nowe gumowe rękawiczki i tamponem 
waty z uwagą przetarł brzegi skaleczenia, uprzednio umoczywszy wacik w bu
telce z napisem „Balsam kojący". Dawniej był tam inny napis, litery wska
zywały, że poprawki dokonał ojciec, który już docisnął brzegi ranki i na
kleił plasterek wyjęty z hermetycznego, wyjałowionego opakowania. Wsta
wił butelkę do szafki o drzwiczkach pomalowanych na biało i ozdobionych 
czerwonym krzyżem. 

— Widzisz — uczył syna — tu czystość jest wszystkim. Gdyby zaszła ja
kaś infekcja, choćby najmniejsza, nigdy bym jej nie opanował. Mam zbyt 
skromne środki, zginęłaby ona i my. Bakterie, rozumiesz, mają tu doskonałe 
warunki rozwoju, odpowiednią wilgotność, temperaturę, całe masy jedzenia 
i góry pożywek. A poza tym, oczywiście, spokój. Nikt by nie ingerował anty
biotykami, nie wytrawiał kolonii żrącymi mycynami. Tak, infekcja byłaby 
tragedią. Zapamiętaj to sobie, chłopcze, przecież kiedyś zajmiesz moje miejsce, 

— Dlaczego, tato? — zapytał chłopiec z nutą beznadziejności w głosie. 
— Kiedyś mnie nie będzie — odpowiedział z zamyśleniem ojciec. 
— A gdzie będziesz? — zapytało dziecko z przestrachem. — Tak jak mama, 

w maszynie? 
— Nigdzie. 
— Nie można być nigdzie! — zaoponowało dziecko. — Powiedziałeś, że 

ciebie nie będzie, teraz mówisz, że będziesz, ale w miejscu, którego nie ma? 
— Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, synu — powiedział ojciec wsłuchując 

14 



się w pracę maszyny — ale istnieje taki stan, który oznacza, że jest się i nie jest. 
Istnieje się nigdzie. To śmierć. 

— Co to znaczy? — zapytał zaciekawiony chłopiec. 
— Ludzie są śmiertelni — odpowiedział z roztargnieniem ojciec dotykając 

z lubością pulsujących gardeł maszyny. 
— Ludzie? — zdziwił się chłopiec. — Co to znaczy: ludzie? Nie ma ludzi. 

Jesteś tylko ty, ja i maszyna, teraz, kiedy już nie ma mamy. 
— Gdyby się okazało, że jest wiele takich osób jak my — zaczął ojciec obma

cując jak ślepy przewody tłoczące płyny — tam, na świecie? — Wykonał lekki 
ruch brodą pokazując nieokreślone miejsce u góry. 

Chłopiec podniósł głowę i przypatrywał się mięśniom maszyny, jej idącemu 
coraz wyżej kręgosłupowi z potężnych belek. Nie było tam świata, lecz 
olbrzymie nośniki i dźwigary, jak straszne ramiona, groźne w słabym świa
tełku. 

— Nie — krzyknął chłopiec z przestrachem. — Nie chcę. żadnego świata 
ani ludzi! — Cofał się przerażony aż do balustrady i oparł plecy o czerwoną 
dźwigienkę zabezpieczoną sznureczkiem. — A są inni ludzie, tato? 

Ojciec podszedł, by ukoić przestrach dziecka i pogłaskawszy go powie
dział: 

— Nie ma innych ludzi, nie bój się. Już nie ma — jego ręka głaszcząc zsunęła 
się z głowy na kark, a potem na plecy chłopca i wyczuwszy, że dziecko opiera 
się o zabezpieczającą dźwignię, odepchnęła je gwałtownie. — Uważaj - od
ciąłbyś im tlen. 

Zapomniał o chłopcu, obmacując gorączkowo plombę i sprawdzając poło
żenie dźwigni, której nie wolno się było przesunąć ani o ułamek milimetra. 
Zaczął iść wzdłuż przewodów sunąc po nich lekko dłonią i wymacując palcami 
zgrubienia. Wszystko było w porządku, ale praca tak go pochłonęła, że nie 
czuł, jak chłopiec targa go za pasek kombinezonu i pyta: — Komu odciąłbym 
tlen?! Ludziom? Więc są, gdzie? 

Chłopiec opuścił ręce i zrezygnował, gdy stwierdził, że ojciec go nie słyszy. 
Stał chwilę ze spuszczoną głową połykając łzy, a kiedy się rozejrzał, spostrzegł, 
że jest sam. Był w jakimś jakby pokoiku o jasnych ścianach. Nie czuł się sa
motny, w pomieszczeniu zdawała się przebywać inna jeszcze osoba. Chłopiec 
rozejrzał się, nikogo nie było, ale uśmiechnął się. Podniósł głowę do góry, by 
sprawdzić, czy ci, którym można niechcący odciąć dopływ tlenu, umieścili 
się wysoko. Sufit nie ujawnił żadnej szczeliny, więc nie o tajemniczych ludzi 
chodzi. 

Już ich nie ma — powiedział ojciec i chłopcu się wydawało, że słyszy jego 
głos; choć nikogo nie dostrzegł, poczuł się raźniej. 

Kto tu jest? — pomyślał. Odpowiedzią było miłe ciepło rąk matki, ale 
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wiedział, że mamy nie ma. Jej brak przestał go martwić. Rozmawiał z miłą 
i bliską osobą, choć jej nic nazwał, jednak wiedział, kim jest. Zobaczył nagle, 
że ściany się rozchodzą, oddalają i czynią przejrzyste. Widział całą maszynę, 
wszystkie jej zakamarki, a w każdym trwał ruch, mądra i celowa praca. Chło
piec stał i słuchał. W jego uszy wnikał rytm oddechu, dalekie bulgotanie 
płynów, przesuwanie się cząstek, szmer, spokój i rytm, nieustanna, nigdy nie 
milknąca przemiana cząstek chemicznych. Zrozumiał ogrom nauki i myśli 
nagromadzonej w każdym ruchu. 

Gdyby go wtedy ojciec zapytał, nie umiałby swych odczuć ująć w słowa, 
lecz piękno, mądrość i celowość zamieniły się w jego rozumie w jeden symbol. 

Maszynę widział jednocześnie ze wszystkich stron i zauważył, że na trzeciej 
kondygnacji jest niewielki przeciek. Wiedział, co należy zrobić, więc poszedł 
tam szybko, z pewnością osoby, która zna swoją powinność. 

Po drodze sprawdzał przewody, kanały i zawory. Zakleił ranę i wyjąwszy 
z szafki butelkę napisał na niej „Balsam kojący". By maszyna czuła się lepiej, 
nie mówił o niej „maszyna". 

Po wykonaniu pracy niespodziewanie natknął się na ojca. Uśmiechnął się 
i zaczął z radością opowiadać, co zrobił. 

— Wiem, wiem — przerwał mu ojciec. — To nie jest zwykły organizm do 
dostarczania ludziom na ziemi tlenu, biomasy, energii. Nie traktuję jej jak 
cudu techniki i dzieła ludzkich rąk i umysłów. Ona jest czymś więcej. Pozwala, 
byśmy jej służyli, ale jestem pewien, że gdyby coś się z nami stało, mogłaby 
sama opatrywać swoje rany. 

— Mówisz o tym dziwnym stanie zwanym śmiercią? — zapytał chłopiec 
obojętnie i nie dając ojcu czasu na odpowiedź ciągnął: — Wiem, czym jest 
maszyna, ona jest Bogiem. 

— Skąd znasz to słowo? — przestraszył się ojciec. 
— Czyż nie jest wielka i wspaniała? — mówił w uniesieniu chłopiec. — 

Czy nie wie o nas wszystkiego? 
— Matka ci powiedziała to słowo? — pytał ojciec potrząsając chłopcem za 

ramiona. 
Syn odsunął go łagodnie: — Nie, nikt mi nie mówił. To powstało we mnie, 

wtedy, kiedy odszedłeś i zapomniałeś o mnie, stałem i słuchałem siebie. I czu
łem to: Bóg, wielkość, piękno. 

— Nie pomyślałeś o jednym jeszcze słowie, bez którego wszystko traci zna
czenie. 

— Może, nie wiem — powiedział obojętnie mały. — Nie interesuje mnie 
nic oprócz niej — lekkim ruchem brody zatoczył koło ujmując w ten sposób 
wszystko. — Tu z nią jest mi dobrze. Kiedy byłem mały i nie schodziłem 
tak głęboko, lecz mieszkałem z mamą w naszym apartamencie, też było do
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brze — mówił monotonnie i sennie jak zahipnotyzowany — ale teraz jest le
piej. Nie chcę, żeby było inaczej — zobaczył nagle małe uszkodzenie na jed
nym z dalekich poziomów i zapomniawszy natychmiast o ojcu odwrócił się 
na pięcie i zaczął iść wzdłuż ciemnego korytarza sunąc dłonią po poręczy, cza
sem lekko odrywając palce, jakby głaskał gładkość metalu. Jeszcze go ojciec 
słyszał, jak człapał po schodach już w nowym żółtym kombinezonie, idealnie 
dopasowanym do jego figury, z kieszeniami na piersi, z których wystawały 
owadzie łapki drobnych detali. Mężczyzna nagle postarzały o wiele lat stał 
długo nie zwracając uwagi na zgrubienia w przełykach maszyny, która się 
dławiła zbyt wielkimi kęsami pokarmu i należało rozmasować jej gardło. Choć 
syn był daleko, ojcu wydawało się, że widzi jego drobną sylwetkę przemykając 
się w niezmiernie długich kiszkach maszyny i wiedział już, co się stało, ale nic 
nie mógł uczynić. 

Zetknęli się ze sobą po kilku latach. Syn stał na balustradzie i wykręcał 
ostatnie niepotrzebne żarówki. Ojciec słyszał zgrzyt metalowej oprawki i w ta
ki sposób odgadł czynności syna. Panowała ciemność, ale przecież i tak światło 
nie było im potrzebne. 

Syn wykręcał żarówki nic z oszczędności, lecz dlatego, że ona mu kazała. 
Od lat chodzili po omacku, oczy, nie używane, nie były im potrzebne. Plan 
maszyny mieli wyryty w swoich umysłach, każdy impuls sygnalizujący uszko
dzenie natychmiast się pojawiał w ich myślach. Po co im oczy? 

Tak pomyślał ojciec, kiedy syn zeskoczył z barierki tuż przed jego twarzą 
i omal na niego nie wpadł. Zatrzymał się, jakby nasłuchiwał czyjejś obecności, 
a ponieważ ojciec nie przemówił słowem, odwrócił się i zaczął powoli odchodzić 
ciemnym korytarzem. 

— Musimy porozmawiać — szepnął ojciec. 
— Taak? — zdziwił się syn nie odwracając głowy. — A o czym? 
— O ważnych sprawach — mówił szybko ojciec. 
— No, to mów — powiedział syn wciąż stojąc odwrócony plecami do ojca, 

gotowy w każdym momencie przyspieszyć kroku i zniknąć w ciemnym kory
tarzu. 

— Tutaj? — zapytał ojciec zdziwiony. — Nie ma nastroju. Jesteśmy jak 
w biegu, gotowi w każdej chwili uciec od siebie. W taki sposób się nie rozstrzy
ga ważnych spraw. 

— Wszędzie jest tak samo — odpowiedział syn. — Jest tylko ona. Gdzie
kolwiek pójdziemy, będziemy w niej. 

— Przecież to zaledwie maszyna — zdziwił się ojciec. — Może trochę lepsza 
od innych, ale przecież skonstruowana przez ludzi po to, by im służyła. Jest 
ich sługą, lokajem. Mogę ją w każdej chwili wyłączyć, rozebrać na części, 
a każdą z nich przetopić i zrobić z tego, co zechcę. 

2 — Tylko Ziemia 17 



— Ty znowu o tych swoich ludziach — powiedział sennie syn. — Przecież 
ludzi nie ma. 

— My jesteśmy ludźmi — powiedział ojciec. — Panami maszyny. Możemy 
z nią zrobić to, co się nam podoba. — Usłyszał śmiech. — Czy wiesz, co jest 
nad nami? — próbował zainteresować syna. 

— Korytarz. Płuca maszyny. 
— A jeszcze wyżej? — ojciec rozmawiał z nim jak z małym chłopcem. 
— Jej tchawica, delikatny instrument. 
— A poza maszyną? — dopytywał się ojciec. 
— Poza nią nie ma nic — stwierdził z wielką pewnością syn. 
— Tam jest świat, synu. Wielki i cudowny świat. 
— Nie rozumiem, o czym mówisz — powiedział syn bez zniecierpliwie

nia, z lekkim znudzeniem. 
— Nie tęsknisz do świata? — zapytał żarliwie ojciec. 
— Nie znam tego twojego świata — prychnął pogardliwie syn. 
— Czy chcesz się dowiedzieć wszystkiego? — szepnął ojciec, jakby chciał 

wyjawić tajemnicę. 
— Obiecałeś mi to pierwszego dnia mojej służby, ale nic nie powiedziałeś, 

tylko poszedłeś sobie — powiedział syn bez wyrzutu. — Za to ona wyjawiła 
mi wszelkie tajemnice. Ale jak chcesz — westchnął — to mów. 

Ojciec przełknął ślinę i jakby nie rozumiejąc zniewagi zaczął: 
— Na Ziemi nie zyskałem wielkiego powodzenia, prawdę mówiąc, byłem 

niczym, nigdy nie zarobiłbym na luksusowe życie. Zaproponowano mi kon
serwację maszyny. Za wielkie pieniędze, bo to oznaczało zamknięcie się w pod
ziemiach jak w grobowcu. Ale niewielkie były moje obowiązki, lecz wielkie 
wygody. Pamiętasz apartament, w którym spędziłeś dzieciństwo? Nie brako
wało nam niczego, żyliśmy jak baszowie w przepychu i całkowitej swobodzie. 
Mogliśmy buszować po całej maszynie, jak po wielkim mieście. Nie zabroniono 
nam wychodzić na powierzchnię, ale po pewnym czasie przestało interesować 
to i mnie, i matkę. Po początkowym okresie sławy — była to pierwsza maszyna, 
a ja jedynym na świecie konserwatorem tego typu urządzenia — świat zaczął 
o mnie i moim dobrowolnym wygnaniu powoli zapominać. Za każdym razem, 
gdy wychodziliśmy na ziemię, zastawaliśmy zmiany i nowości, a świat stawał 
się dla nas coraz bardziej obcy. A później czuliśmy nawet, że się robi wrogi. 
Zaczęliśmy się go bać. 

Maszyna zaspokajała wszystkie nasze potrzeby. Baliśmy się tylko ekip kon
trolerów, którzy czasami przychodzili, aby sprawdzać, jak sobie radzę. Ma
szyna była niezawodna. Bałem się, że pomyślą o tym, by mnie odkomendero
wać na Ziemię. Zacząłem więc wykręcać żarówki i tak się zaczęło — westchnął 
i potarł oczy, jakby chciał z nich coś zdjąć. 
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— Ludzie muszą być źli, skoro sie ich tak bałeś — wtrącił syn. 
— Nie, to ja byłem zły. Oszukiwałem, psułem maszynę tylko po to, by ją 

naprawiać i udowodnić kontrolerom, że jestem niezbędny tu, na dole. Moje 
życie było beztroskie, bałem się cokolwiek zmienić. 

— Nie jesteś im potrzebny — syn poruszał szczękami, jakby coś z niesma
kiem przeżuwał — ekipy kontrolne od dawna nie przychodzą. Nigdy żadnej 
nie widziałem. 

— Synu! — zawołał ojciec patetycznie. — Nie dlatego przestali przychodzić! 
Oni — krzyknął podnosząc ręce do góry — przestali odbierać gotowe produk
ty. Nic odbierają niczego, ani odświeżonego i wzbogaconego powietrza, ani 
biomasy, ani energii. CZY wiesz, co to znaczy? 

— Oczywiście — powiedział obojętnie syn — albo zbudowali nową maszynę, 
jeszcze doskonalszą niż moja, albo wszyscy wyginęli. To znaczy, przeszli do 
tego dziwnego stanu nazywanego śmiercią. 

— Trzeba to sprawdzić! — nalegał ojciec. 
— Więc idź do nich, sprawdzaj — syn obojętnie wzruszył ramionami, aż 

zaszeleścił kombinezon. 
— Nie mogę, synu. 
— Dlaczego? Skoro tak kochasz tych twoich ludzi, pewnie ci nic nie zrobią. 
Ojciec podszedł bliżej, stanął przy nim tak, że niemal dotykali się czołami. 
— Spójrz mi w oczy, synu. — Wymacał w ciemności jego ramię i oparł na 

nim rękę, lecz po chwili zsunął ją wzdłuż rękawa, by natrafić na dłoń. 
— Przyjrzyj mi się — powiedział, lecz syn nie zrobił w jego kierunku nawet 

gestu, tylko potarł niedawno golone policzki- Z zakłopotaniem trzymał rękę na 
brodzie. 

— Co widzisz? — nalegał ojciec. 
— No — zaczął syn niepewnie nawet nie spojrzawszy na ojca. 
— Jestem ślepy — ojciec podniósł bladą twarz, syn na niego nie patrzył, 

więc puścił dłoń chłopca. Już nie potrzebował się jej trzymać, nie była kotwicą. 
Puszczona ręka opadła bezwładnie niby dźwignia automatu. 

— Przyzwyczaiłeś się do tego — powiedział syn obojętnie. — Nie przeszka
dza w pracy. Więc w czym problem? 

— Pamiętasz pierwszy dzień tutaj? — ojciec znowu szukał ręki syna, bo 
wydawało mu się, że upadnie, lecz jej nie znalazł. — Powiedziałem — ciągnął 
westchnąwszy — że oczy szybko się przyzwyczają. Ale serce... Ono nigdy. 
Każe wrócić do świata. 

Lecz syn się odwrócił i szedł obojętnie nie patrząc na ojca. — Nie znam 
świata — mówił monotonnie — wcale go nie pragnę, ludzie są straszni. A może 
ich nie ma. Tu jest mi dobrze. Ona jest wszystkim: daje mi ubranie, poży
wienie, rozrywkę. Jeśli zapragnę, wyprodukuje dla mnie mechaniczno-biolo-
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giczne stworki na mój obraz i podobieństwo. Świat? Ludzie? Co mi po nich! 
— Zaczekaj! — krzyknął ojciec i podniósłszy ramię przyzywał go, ale sobie 

przypomniał, że ten gest nie może być zauważony. Jego dłoń sama się za
cisnęła w pięść, obrócił się i w nieokreślonym kierunku zaczął wygrażać: — 
Ja ci pokażę, co znaczy człowiek! Jego nie dam! Zgrzeszyłem, ale zapłaciłem! 
Ale od niego wara! — usłyszał we własnej głowie cichutki chichot, jakby jej 
się nie chciało fatygować zbytnio, bo taki sygnał był wystarczający. 

Opuścił rękę, bo zobaczył, kim jest naprawdę: małym ślepym człowieczkiem 
zagubionym w nieskończonych korytarzach maszyny-miasta, od której zależało 
jego życie. Tłumaczy się jej jak bóstwu, a ona się z niego podśmiewa. 

Stał chwilę ze zwieszoną głową, nie mogąc przeboleć chichotu, lecz nagle 
podniósł głowę i obróciwszy twarz zawołał: — A czemuś taka mądra? Hę? 
Wypiłaś mój mózg, całą jego treść. Nakarmiłaś swoją pamięć moją pamięcią, 
wlałaś w swe puste słoje moje odczucia, wtłoczyłaś w zakończenia nerwowe 
moje wrażenia. Myślisz moim mózgiem powielonym w przewodach, tylko moje 
wiadomości wsączasz w szare komórki mego syna. Kim jesteś beze mnie? Kłę
bowiskiem przewodów! 

Choć był ślepy, wiedział, jak wygląda jego syn. Mały, skurczony i wychu
dzony, wtopiony w jej organizm niby bakteria. Teraz wisi zaczepiony nieomal 
na paznokciu i z miłością opatruje jej wielkie cielsko. Przemyka się ciemnymi 
korytarzami po omacku, pochylony, nieomal na czterech cienkich kończy
nach, przypominający bardziej pająka niż człowieka. 

I oczy! Jego oczy! — ojciec zasłonił twarz rękoma. Zaczął porównywać 
swoje i syna dzieciństwo. 

Niczego mu nie dałem! — czynił sobie gorzkie wyrzuty. — Ani zabaw na 
podwórku, kolegów, roweru, ani dziewczyny o zmierzchu. 

Przypomniał sobie swoją ulicę. Wychował się na niej, jakże mógł ją zapo
mnieć, zdradzić? Kiedy rano szedł do pracy, sklepikarze akurat podnosili ża
luzje. Na rogu kioskarka zostawiała mu ulubioną gazetę w szarej opasce z papie
ru. Palce teraz przypomniały sobie jego szorstkość. Po południu koledzy przy
chodzili na karty, rozgrywali partie na stole zbitym z dwóch grubych desek, 
stojących pod kasztanem wprost na chodniku. 

Westchnął, syn nie ma takich wspomnień. Czym żyje jego mózg? Jakże 
musi być pusto i ciemno. Uspokoił się już zupełnie, powziął bowiem pewne 
postanowienie. Wolał go nie formułować w myślach, by nie zostały odczytane. 

Ale wiedział dokładnie, co powinno być uczynione. Tylko on jedyny z ca
łego świata znał lokalizację małego urządzenia nie większego od ludzkiej głowy, 
osłoniętego srebrną kopułką jakby czaszką. Nigdy wprawdzie nie był w tam
tej części maszyny, dziwnym trafem nic tam się nie psuło. Było to tak, jakby 
maszyna starała się wymazać w jego pamięci ślad istnienia tego delikatnego 
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instrumentu. A wszystkie inne jej części wciąż wymagały naprawy. Uświado
mił sobie, że dotychczas maszyna powodowała uszkodzenia tylko po to, by 
zyskać niewolników. Sprytna jest, ale on, człowiek, ją przechytrzy. 

Wymacał w kieszeni magnes, pomyślał, że to, co ma uczynić, jest bardzo 
proste. Szedł niespiesznie, nie trzeba nigdzie gnać, należy się tak zachowywać, 
jakby nic się nie stało. Mijał coraz dalsze korytarze. Wszystko tu było nowe, 
jakby nigdy nie używane. Na podłodze leżały nawet jakieś wiórki pozostawione 
po zheblowaniu deseczki przypasowywanej w ostatniej chwili przez ekipy 
oddające maszynę do użytku. Klamki drzwiczek lśniły idealną czernią, nikt 
nigdy nie opierał na nich dłoni. Za każdym z nich poruszały się nie psując 
skomplikowane systemy maszyny. 

Uświadomił sobie, że ona pozwoliła im przebywać tylko w dolnych częściach 
maszynerii, tam gdzie się mieściły systemy trawienne i wydalnicze. Traktowała 
nas jak asenizatorów — pomyślał bez gniewu, musiał być bowiem bardzo 
spokojny, wiedział, że się zaraz zacznie walka na śmierć i życie. Nie zaatakuje 
go bezpośrednio, tego był pewny, nie spadnie mu na głowę ciężki kawałek 
metalu ani pod stopami nie otworzy się szczelina. Ona znała subtelniejsze 
metody walki. Może spowodować, że sam zapragnie podłączyć się do wysokie
go napięcia. 

Znam wszystkie twoje wybiegi — pomyślał. — Przecież nakarmiona moim 
mózgiem nie jesteś ode mnie mądrzejsza. Ale nie zadał sobie pytania, czy może 
pokonać sam siebie. Pamiętał tylko jakieś niejasne symbole i przypomniał so
bie, że w zamierzchłej przeszłości bywały już tak wielkie, jak ten, grobowce. 

Pierwszy raz od wielu lat wkroczył w wąski, pnący się pod górę korytarz. 
Na podłodze leżała warstwa kurzu. Jego podeszwy zostawiały ślad jak na pierw
szym śniegu. 

To mu przypominało Ziemię. Poczuł się silniejszy i utwierdzony w zamia
rach. Nagle jego dłonie przypomniały sobie mocny uścisk rąk kolegów roz
chodzących się po skończonej partii kart do domów. W ostatnim dniu jesieni 
żegnali się do wiosny, a stół z piwiarni stojący przez całe lato na chodniku 
wnoszono do dużej sali. 

Kiedy grali, często z otwartych drzwi lokalu wychodziła kelnerka niosąc 
kufle piwa. Gdy je stawiała między kartami, zawsze ścierała stół, chociaż nigdy 
nie było to potrzebne. Pamiętał, że jej ramię pokryte złotawym nalotem piegów 
zawsze zbyt długo poruszało się okrężnym ruchem przed jego pochyloną nad 
kartami głową. To przeszkadzało mu skupić się na rozgrywanej partii, więc 
podnosił głowę, a wtedy ich oczy się spotykały i ona machinalnie ścierając stół 
patrzyła na niego znad ramienia i rzucała nieśmiały uśmiech. Teraz go zrozu
miał, ach, dlaczego tak późno? 

Szedł coraz wyżej, korytarze lśniły od lakierów, a jemu się wydawało, że za-
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chodzi coraz głębiej w swoją przeszłość. Był uczniem. Mieszkał u babci w po
koiku przerobionym ze stryszku. Musiał się schylać, by przez półokrągłe 
okienko wyjrzeć na dachy domów miasteczka. Uczył się do świtu, a kiedy 
słońce podnosiło mgły z wąskich uliczek ponad strome łuskowate dachy, 
wstawał znad książki i opierał czoło o metalową ramę. Świat był taki świeży 
o tej porze dnia. Patrzył na czystość poranka i był jak on nieskalany. 

Tak uzbrojony szedł wprost ku żelaznym drzwiom. Zaraz się zacznie — po
myślał, ale nie miał odwagi przyznać się, że już od początku drogi maszyna roz
poczęła przygotowania do bitwy. 

W ciemności odezwały się nagle wielkie usta. Szu, szu, szu. Gadały, szeptały, 
przekonywały go, że powinien zawrócić, nie iść dalej, zrezygnować. Bo po co 
gdziekolwiek dążyć, po co się wysilać, skoro jest tak dobrze i leniwie. Zatrzymał 
się, nic mu się nie chciało robić. Ogarnęło go słodkie omdlenie, czuł się słaby 
jak dziecko, nie miał wolnej woli i żadna czynność nie była warta, by ją wyko
nać. Oparł się plecami o ścianę. 

Ściana była szorstka i twarda, trzymał dłonie za plecami i dotykał palcami 
chropowatości drewna. Opuszkami palców przypomniał sobie opaskę na ga
zecie zostawianej mu co dnia przez starszą kioskarkę i szorstkie dłonie kole
gów. Mocne uściski rąk pokrytych stwardniałą skórą. Otrząsnął się i uświado
mił sobie, gdzie jest i dokąd idzie. Oderwał się plecami od ściany i otworzył 
żelazne drzwiczki. 

Wiedział, że stoi na progu wąskiego korytarzyka i jest blisko delikatnego, 
szumiącego impulsami instrumentu ukrytego pod srebrną kopułką. 

Nagle cios. Tuż obok skroni. Potem z drugiej strony. Nie widział, ale sły
szał świst stali, szybkie cięcia szpicruty gorącej od błyskawicznego ruchu. 
Ledwie uskoczył. Zatoczył się pod ścianę, było wąsko, coś huknęło obok ucha, 
rzucił się w bok. Znowu cios. O milimetr od jego skroni. Już widział, jak żelazna 
kula miażdży mu głowę. Padł na podłogę, zasłonił głowę rękami. To za mało, 
jego ręce są przezroczyste i słabe. Zasłonić się! Czym się zasłonić? 

W jego pamięci pojawiła się wyraźnie dziewczyna z piwiarni. Pochylona 
nad nim ściera stół powolnym okrągłym ruchem, jakby nigdy jej nic nie za
grażało. Uśmiecha się delikatnie znad szczupłego ramienia pokrytego złota
wym nalotem piegów. Jego głowy prawie nie widać zza tego kruchego ramie
nia. Więc nic mu nie grozi, ma się czym zasłonie. 

Ucichł świst i huki, obok jego uszu przestały przelatywać ostre pręty, nic 
mu głowy nie zmiażdży za zasłoną z dziewczęcego ramienia. Odjął ręce od 
swojej głowy i odetchnął. Wróciła mu świadomość czynów i celu. Podniósł 
się powoli opierając najpierw na rękach, a potem wyprostowawszy się i strzep
nąwszy kurz z kolan poszedł do góry. 

Wiedział, że musi przejść przez trzecią próbę. — Do trzech razy sztuka! — 

22 



powiedział sobie ze śmiechem. — Ona nie umie inaczej myśleć, tylko tak, jak 
się zdołała nauczyć. 

Zaczął się głośno śmiać. Uświadomił sobie, kim naprawdę ona jest. A tyle 
lat był jej niewolnikiem, dla niej stracił wzrok przebywając całe życie pod zie
mią, dla niej poświęcił oczy syna i wszystkie marzenia, które rzucał światu 
w czyste poranki. Jakże był wtedy zmęczony po całonocnej nauce. Tak chciał
by przyłożyć głowę do poduszki i zasnąć natychmiast. Miał przecież piętnaście 
lat i mógłby spać całą dobę. 

Chcesz mnie uśpić? — uśmiechnął się do siebie. Marzył wtedy, że jest 
wielkim konstruktorem. Tak, jest nim i oto idzie, by zakończyć swoją walkę 
z mechanizmem. Zanim zaśnie, a może już śni, czy jeszcze marzy, zanim ogar
nie go sen, przejdzie przez maleńkie drzwiczki. Tam jest srebrna kopułka, 
cienka jak ludzka czaszka i bardzo wraźliwa. Wyjmie z kieszeni magnes. Jakie 
to łatwe. Ścisnął kawałek metalu w kieszeni. Zrobi to, zanim głowa dotknie 
poduszki. Wyjmuje z kieszeni półkolisty magnes z dwoma niebieskimi paskami 
na biegunach. Zatrzymuje się przed kopułką. Uśmiecha się, oto jej mózg. Roz-
stroi go, kładzie magnes, mały niebieski i półkolisty, widział go tak wyraźnie, 
jakby miał na powrót oczy piętnastolatka, od jego biegunów tryskają błękitne 
ogniki. Już po wszystkim. Teraz może spokojnie zasnąć. 

— Chciałaś mnie uśpić? — powtarza. — Dobrze. 
Wspaniale się śpi po solidnie wykonanej robocie. Uczył się do egzaminu, 

bezpiecznie się śpi z poczuciem spełnionego obowiązku. Teraz już jest po 
egzaminie. We śnie śmieje się z maszyny. Nasłała na niego wspomnienie twar
dego snu z dzieciństwa. Nie szkodzi. Nie martwi go również to, że ona, ma
szyna, pamięta o innym jego wspomnieniu. Kiedy zasypiał o świcie, wkrótce 
budził go głośny terkot dzwonka budzika. Wyłączał zegarek i natychmiast 
zasypiał jeszcze głębszym snem. Maszyna znała to jego przyzwyczajenie, które 
jej już dawno myślami przekazał. 

Uśmiechnął się na myśl, że jednak nie wie o nim wszystkiego. Nie zna jego 
tajemnicy, bo przecież zawsze zasypiał i nie mógł jej we śnie przekazywać 
wspomnień, by się karmiła ich treścią na jego szkodę. 

Nie wiedziała, że w kilka minut po terkocie zegarka wchodziła do jego po
koiku babcia i siadając na brzegu łóżka gładziła go po włosach. — Pośpij sobie, 
niebożątko — szeptała. Budził go ten szept. 

Toteż i teraz obudzony tym wspomnieniem podniósł się z podłogi i zado
wolony z dobrze spełnionego obowiązku schodził stromymi korytarzami wciąż 
w dół, 

Maszyna była rozstrojona. Tego był pewien. Zaraz w jej cienkich kanalikach 
zaczną płynąć mylne prądy, sprzeczne rozkazy, bezsensowne informacje. 
Będzie wariować i niszczyć sama siebie. Musi być na to przygotowany, trzeba 
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odnaleźć syna i zabezpieczyć się przed jej szaleństwem. Wezmą się za rękę 
i pójdą do wyjścia. Nie będzie trudno je odnaleźć. Wydostaną się na powierzch
nię, na świat. On przetrzyma szaleństwo maszyny, musi się na to przygotować, 
a przede wszystkim zawiadomić syna. 

Szedł po omacku wciąż nasłuchując, czy już się nie zaczyna. Ale wszystko 
szumiało jak zwykle i pracowało monotonnie. W przełykach gromadził się po
karm, z którego potem wytwarzano żywność. W innych partiach kleiła się 
syntetyczna tkanina, a były również tajemnicze regiony wielkiej maszyny, 
których przeznaczenia nigdy nie odgadł. Być może, że maszyna gromadziła 
tam zapasy potrzebne do wytworzenia energii dla niej samej. 

Niespodziewanie wpadł na syna. Młody człowiek stał nieruchomo z łokcia
mi opartymi o barierkę. Twarz miał poddaną ku przodowi, oczy zamknięte, 
choć przecież nie musiał tego czynić. Sprawiał wrażenie osoby rozmodlonej 
lub kontemplującej piękno bóstwa. 

Ojciec bardziej to wyczuł, niż mógł zobaczyć. Wiele obrazów powstawało 
w jego mózgu i tak były wyraźne, jakby je spostrzegał. Nigdy dotąd nie zasta
nawiał się nad sposobem swego postrzegania świata. Teraz nienawidził nawet 
tego, że jego oczy zostały zastąpione przez sygnały bezpośrednio umiejsco
wione w mózgu. 

Stanął obok syna i uspokoiwszy się powiedział, co zrobił. 
— Wcale nie było trudno ją pokonać. Człowiek, jak chce, zawsze okaże się 

lepszy od maszyny. Teraz — odetchnął głęboko — kiedy ona zwariuje i zacznie 
sama siebie niszczyć, będziesz musiał wyjść na ziemię. 

Ponieważ syn milczał i zdawał się nie słyszeć ojca, bo tak był pogrążony 
w dialogu z obiektem swej miłości, starszy ze ślepców zaczął mówić głośniej 
i chełpliwiej: 

— Szedłem cicho i starałem się o niczym nie myśleć, by mnie nie uprzedzi
ła. Tylko ja wiedziałem o tym małym instrumencie pod srebrną kopułką. Do
piero w ostatniej chwili się zorientowała i zaczęła na mnie nasyłać strachy. 
Przeszedłem przez trzy próby. Otworzyłem drzwiczki i... 

— O czym ty mówisz? — zapytał syn zdziwiony. — Rozstroiłeś maszynę? 
Śmiesz myśleć, nieszczęsny, że zdołałbyś ją przechytrzyć? 

— Zaraz się zacznie, poczekaj, a zobaczysz — obok ucha syna brzmiał na
miętny od pragnień szept. — Wystarczyło położyć jej na czole magnes. Kiedy 
byłem o krok, włożyłem rękę do kieszeni — w podnieceniu wykonywał te same, 
co wtedy, gesty — i szybkim ruchem, delikatnie i nieodwołalnie przytknąłem 
jej do czoła ten magnes. 

Wysunął rękę i na metalowej barierce położył mały niebieski magnes z dwo
ma paskami na biegunach. 
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Kiedy to zrobił, urwał zdziwiony. Magnes lekko tylko zaczepiony o okrągły 
pręt barierki chwiał się chwilę, a potem spadł brzęknąwszy o podłogę. 

— Ale próbowałem — powiedział ojciec pełen siły. — Podaj mi magnes, 
synu, bo ja nie widzę, Ślepy jestem, jak wiesz. 

— Po co ci to? — odparł obojętnie syn. — Daj spokój. — Nie poruszył się, 
nawet nie próbował spojrzeć w tę stronę, gdzie leżał kawałek metalu. 

— Będę walczyć. Podaj mi magnes, synu. 
— Nie mogę — wyszeptał syn urywanym głosem — bo... Nie mogę go do

strzec. Potoczył się gdzieś daleko. — Stał i nawet nie drgnął. 
— Rozejrzyj się — powiedział ojciec jakby leniwie. — Leży obok mojego 

buta. 
Zapanowała cisza. Syn nie ruszał się, tylko oddychał głęboko. Ojciec słyszał 

jego oddech przerywany strachem i niepewnością. Czuł, że syn zaraz się od
wróci i odejdzie. Przyskoczył do niego i chwyciwszy go za głowę odchylił ją 
do tyłu i zaświecił mu w oczy latarką wyciągniętą szybkim ruchem z kieszeni. 
Głowa syna nie szarpnęła się do tyłu pod ostrym promieniem światła. 

Syn milcząc stał nieruchomo, potem gwałtownie zaczął się wyrywać. Ale 
przecież wszystko dla ojca było oczywiste. Ojciec go trzymał i dręczył, bo 
przecież oczy syna nie czuły drażniącego światła. Mocowali się przez chwilę, 
lecz siły były nierówne, nagłe pchnięcie i bezwładne ciało przeleciało przez ba
rierkę i runęło w czarny szyb, który, wydawało się, nie ma dna. Ten, który został 
przy barierce, nie ruszał się, z przerażenia tylko pochylił głowę, jakby chciał 
zobaczyć, dokąd leci ciało. Po raz pierwszy brakowało mu wzroku. Oddychał 
szybko jeszcze zmęczony i tarł oczy pięściami nieomal płacząc. Było mu 
ciemno. Nagle poczuł, że jest sam. Jego ojciec spadał. 

Z maszyną zaczęło się dziać coś dziwnego. Przez chwilę przesyłała do mózgu 
syna ostatnie wspomnienia jego ojca. Widział kasztan i stół, i ciśniętą ostatnią 
przegraną kartę, uśmiech zza ramienia dziewczyny, dopiero teraz przypomniał 
sobie całą jej twarz, czoło oparte na futrynie i wschód słońca za oknem, dźwięk 
budzika, tęsknoty. 

Wrażenia były tak intensywne, że syn stał i próbował chwytać przelatujące 
przez jego mózg obrazy niewidzącymi oczami, tak jakby śledził szybko prze
mykające okna pociągu. Obudziła się w nim miłość do świata i jego spraw. Do
piero teraz ojciec zdołał mu ją zaszczepić. 

Nagle usłyszał plaśnięcie ciała o beton, uderzenie bólu. Ojciec umierał jesz
cze przez chwilę. Każda jego komórka zalana krwią, rozdarta bibułka nabłon
ków przekazywały swój ból. Syn pojął słowo ból i słowo śmierć. 

Kiedy już z dołu nie dochodził żaden sygnał, zamilkła maszyna. Syn zrozu
miał, czym była naprawdę: zaledwie przekaźnikiem treści myśli jego ojca. 
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Teraz, kiedy zabrakło mózgu ojca i jego uczuć, maszyna nie miała treści 
myśli. 

Kiedy już z dołu nie dochodził żaden odgłos, syn się ocknął i zaczął wokoło 
obracać głową nasłuchując. Było cicho i ciemno. Od maszyny nie płynął żaden 
sygnał. Zrozumiał, że była tylko wielkim mechanizmem, A jego mózg nie miał 
wspomnień. Zrozumiał, czym jest on sam: ślepym człowieczkiem zamkniętym 
w podziemiach. Ma pozostać samotny w ciemności, aż do śmierci, która tak 
boli. 

Musiał uciec z tego miejsca. Zaczął pędzić korytarzami wciąż wyżej i wyżej. 
Znacznie wyżej niż system rur, który uważał za płuca i ponad pięściopodobny 
element traktowany przez niego jak serce żywej osoby. Popędził wzdłuż gru
bego przewodu udającego tchawicę i minął mały pokoik z okutymi żelazem 
drzwiczkami, poza którymi mieściła się stacja rozrządowa uważana przez 
ojca za mózg. 

Ale nie to interesowało go w tej chwili. Gnał jeszcze wyżej — tam gdzie 
wyjście na ziemię było od dawna zaryglowane. 

Gdzieś w głębi maszyny pękła rurka, otworzył się nie dopilnowany system, 
bezradna maszyna nie umiała się ratować. Zabulgotały płyny, na korytarze 
zaczęły się wylewać nie przetrawione surowce. 

Biegł wciąż w górę. Słyszał, jak psuje się jeden system za drugim. Rzeki 
cuchnących i parujących płynów sunęły korytarzami. Czuł ciepły oddech 
pary, goniła go struga gorącego płynu, która w jednej chwili mogła zamienić 
go w kałużę surowców organicznych. 

Zadyszany dobiegł do włazu i uchwycił się dźwigni. Jego nogi tonęły po 
kostki w płynie. Słyszał, jak za plecami pękają rury, załamują się dna i pękają 
zbiorniki. Zaczął się mocować z dźwignią, szło mu bardzo opornie, a cuchnąca 
ciecz, która jeszcze niedawno miała być tworzywem dla jego marzeń i ciałem 
stworków wyprodukowanych na jego wzór i podobieństwo, posuwała się w górę 
i sięgała mu do pasa. 

Jego kombinezon nasiąknięty wilgocią zrobił się bardzo ciężki, człowiek czuł, 
że opada z sił. Ale przypomniał sobie ojca, który się nie poddał, zapamiętał 
dobrze wrażenia, jakie mu przesłał w chwili konania, więc zebrał w sobie siły. 
Musi koniecznie zobaczyć ten kasztan i stół pod nim stojący. Dziewczyna 
podająca piwo wciąż się uśmiechała. 

Dźwignia powoli się obracała w dół. Ostatkiem sił pchnął właz. Za jego 
plecami wszystko się tłukło, kruszyło i łamało. Miał za sobą wielkie złomo
wisko, a cuchnący płyn sięgał mu prawie do brody. Podciągnął się na rękach 
i pchnął głową klapę włazu. Podskoczyła do góry. 

Przypomniał sobie, że ludzie od lat nie odbierali produktów wytworzonych 
przez maszynę. Czy wszyscy wyginęli? Jego serce skurczyło się z trwogi. Czy 
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na ziemi jest pustynia z brązowymi kośćmi, a ojciec nie wychodził na świat 
bo się tego spodziewał? 

Wychylił się do połowy poza właz i dotknął dłońmi czegoś nieznanego, co 
było szorstkie i tłuste. To jest ziemia? — pomyślał zaskoczony. Czuł na twarzy 
ciepło. Podniósł głowę do góry. Był osłabiony. Bolały go gałki oczne. Usłyszał 
za sobą głuchy łoskot. Maszyna nie istniała. Czy to słońce świeciło w jego 
ślepe oczy? Czy to ludzie się nad nim pochylili? 



Nadejście Fortynbrasa 

Nie było już jedzenia, dorośli umarli i świat należał do nas, do dzieci. Świeciło 
słońce, siedzieliśmy na krawężniku wyciągnąwszy piszczele nóg na spękany 
asfalt jezdni. Nie mieliśmy siły rozmawiać, wiedzieliśmy, że nie dożyjemy 
niedzieli. 

W oknie mojego domu wisiała sztywna od upału firanka. Za nią leżała moja 
matka i od dawna się nie odzywała. Ostatnią jej pracą było umycie lodówki, 
która długo stała wysunięta na Środek kuchni i lśniła w słońcu pustym brzu
chem. Potem moja matka się położyła i już nie wstała. 

W mieście byliśmy tylko my, dzieci głodu. Tylko my umieliśmy go całe ży
cie nosić w naszych małych jak pestki żołądkach. Żyliśmy nieomal bez jedzenia. 
Chudzi i wysuszeni od upału nie potrzebowaliśmy wiele. 

Mieszkaliśmy w wielkich magazynach żywności. Tam nie wypalał nas żar 
słońca. W walących się domach zamieniały się w mumie ciała dorosłych. Bo 
słońce świeciło ciągle. Nie było już pór roku i klimatów. 

Zostaliśmy w magazynach, choć stały puste. W skrzynkach ze sklejki nie było 
już ani jednej puszki kompotu, który zmieszany z wodą moglibyśmy pić przez 
wiele dni. Nie było w szparach zapomnianej skórki chleba, która rozmoczona, 
podzielona na wszystkich dałaby jeszcze jeden dzień życia. Prawo było jedno: 
jedzenie dziel ze wszystkimi. Ci, którzy je złamali, nigdy więcej nie dostali nic 
do jedzenia. 

Leżąc całe dnie w skrzynkach jak w trumnach rozmawialiśmy szeptem. Dziś 
rano wielu już się nie odzywało, tylko patrzyło lśniącymi oczami w sufit z żelaz
nych belek. Trzeba było te oczy im zamknąć, ale nikt się nie ruszył, nie mogliś
my tracić sił na czynności nie związane z życiem. 

Starszy pamiętał więcej i wczoraj wieczorem powiedział: 
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— Kiedyś jedzenia było w bród. 
Rozmowy o jedzeniu były zabronione. Powody zakazu wynikły same i były 

tak oczywiste, że nikt go nie łamał. Starszy leżał na wiórach w swojej skrzynce 
po owocach i powiedział po prostu: 

— Jedzenie wyrzucali na śmietnik. 
— To idź i przynieś je stamtąd — odezwał się cichy głos. 
Brzmiało to jak prowokacja. Zapadło milczenie. Leżący obok Elegant spoj

rzał, lecz nic nie powiedział. Nosił czarny kapelusz i zsunął go teraz na oczy. 
Wesołek rzucił ukośne spojrzenie na Dowódcę, który leżał z zamkniętymi ocza
mi i rękoma skrzyżowanymi na piersi. 

— Powiedz mu coś — zapiszczała spod swoich szarych płacht Albinoska, 
bardzo biała na tle naszych ciał. Wciąż się zakrywała mówiąc, że słońce jej 
szkodzi. Jakby czyniło jej różnicę, od czego umrze. Nasz Dowódca nie reago
wał. Był najmądrzejszy z nas. Ufaliśmy jego rozsądkowi i niepostrzeżenie 
oddaliśmy się pod rozkazy. 

— I jedzenie wyrastało z ziemi — parsknął cichym śmieszkiem Wesołek. 
— Cii — szepnęła Mała pochylając się nad swoim zawiniątkiem. — Obu

dzisz dziecko. 
Kiedyś bawiła się w dorosłą i potem urodziła dziecko. Umarło zaraz, było 

przecież całe we krwi. Nosiła je zawsze ze sobą zawinięte w gałgany i tuliła do 
piersi kiwając się nad nim, jakby śpiewała kołysankę. Gdyby, oczywiście, miała 
siłę śpiewać. 

Ale nasz. Dowódca nie skrytykował Starszego. Zastanawiał się, czy wyrzucali 
jedzenie na ten właśnie śmietnik, który wysokim wałem odgradzał miasto od 
reszty świata. Nim wydał opinię, sprawdzał. Wszystko na świecie robiliśmy 
od nowa i musieliśmy sprawdzać. Siedząc wśród innych z nogami wyciągnięty
mi aż na asfalt przypominałem sobie wczorajszy wieczór. Może wtedy się 
zrodził w głowie Dowódcy ten pomysł! Ale nie dał znać po sobie. Nie wiedzie
liśmy, co zamierza zrobić. 

— Głód to jest głód — powiedział wreszcie nie otwierając oczu. — I nie 
należy go drażnić. 

Zrozumieliśmy, co chce powiedzieć i próbowaliśmy zasnąć. Zachodzące 
słońce wirowało w czerwonej smudze kurzu w wielkiej bramie magazynu. Było 
nam smutno zasypiać. Spojrzeliśmy na Starszego, on zawsze opowiadał o tym, 
jak było dawniej. My nie pamiętaliśmy niczego oprócz głodu, byliśmy mali, 
kiedy się skończył świat. Zobaczyłem wtedy, że Dowódca patrzy w sufit i coś 
rozważa. 

— Kiedyś ptaki spadały z nieba — zaczął Starszy ostrożnie — jak ulewa. 
Jeden spadł na naszą skrzynkę za oknem. Matka kazała dać mu wody, ale na
szej wody nie chciał pić. Dreptał szybciutko w kółko przekrzywiając głowę raz 
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na jedno, raz na drugie skrzydło i szybko otwierał i zamykał dziób, jakby łapał 
powietrze. Rodzice zjedli tego ptaka, ale ja nie mogłem się przezwyciężyć. 
Umarli, bolał ich przedtem brzuch. Stąd wiem, że ludzie nie mogą jadać pta
ków. 

— Ja też widziałam ptaki — zapiszczała spod swoich płacht Albinoska. — 
Na obrazku. Czarownica trzymała je w klatce i tuczyła. Tylko czarownice jedzą 
ptaki, one mają czarną krew. 

Choć była to prawda, Wesołek parsknął uśmiechem. Bo to dziwne: jadać 
ptaki i mieć od tego czarną krew. 

— Kiedyś było dużo ptaków — zamruczał sennie Elegant. — Spadały z nie
ba jak ulewa, bo i deszcze były. 

— Po co na świecie ptaki? — zdziwiła się Mała. — Dla czarownic? 
Nikt nie odpowiedział. Układaliśmy się do snu. Zasypialiśmy szybko, nie 

wiedząc kiedy, umieraliśmy tak samo. Usłyszałem cichy płacz. Mała tuliła swe 
dziecko i miała mokre oczy. 

— Moje dziecko płacze — powiedziała szybko, kiedy na nią spojrzałem. — 
Mówi, że chce do mamy. Przecież z nim jestem... 

Próbowałem dodać jej otuchy uśmiechem, ale mi się nie udał, więc tylko za
mrugałem oczami, a ona zakryła się płachtą na głowę. Jej dziecko długo płakało, 
nawet wtedy, kiedy było zupełnie ciemno. 

Zamknąłem oczy i wtedy podszedłem do mamy. Stała pod wielkim drze
wem usianym różowymi kwiatkami. Wyciągnęła ku mnie ramiona. Były złote 
pod przejrzystą, zieloną suknią. Uśmiechnęła się czerwonymi ustami, jej zęby 
bieliły się i lśniły. 

Stół pod drzewem był nakryty białym obrusem, stały na nim niebieskie ta
lerze. Między drzewami pokrytymi zielonymi liśćmi ukazali się krewni, każdy 
niósł w rękach półmisek z parującym jedzeniem i stawiał go na stole. 

Od pachnącej pary zakręciło mi się w głowie. Mama podała mi talerz, ale nie 
mogłem przełknąć ani kęsa. Jej twarz się zbliżała, powiększała, aż stała się słoń
cem, tak bliskim i białym, że przestałem ją widzieć. Pozostałem głodny, nie na
karmiła mnie. 

Otworzyłem oczy, świat był bez kolorów, a ziemia zdeptana i płaska. Drze
wa nie miały liści ani gałęzi, były czarne. Nigdzie nie rosła trawa, nie istnia
ły zwierzęta. 

Słuchałem, jak rozsypuje się miasto. Wciąż ze ścian odpadały kawałki tynku 
i sypały się na jezdnię. Wszystko było, jak zawsze, więc znowu zamknąłem 
oczy i próbowałem zasnąć. Otwierałem je, by się przekonać, czy żyję. Nie 
bałem się śmierci, była zwyczajna. Po prostu się leżało w skrzynce mając lśniące 
oczy. Mama zawsze mówiła, że umrzemy razem i nie powinienem się bać. A te
raz leży taka mała, że nie może mnie przed niczym zasłonić. 
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Siedząc z nogami wyciągniętymi na asfalt staraliśmy się nie myśleć o Do
wódcy. Rano wyszliśmy z magazynów, jak kazał, ale nie było go wśród nas. 
Udawaliśmy, że nie wiemy, czy pozostał w magazynach wpatrzony w sufit. 

Elegant zsunął kapelusz na oczy i siedział oparty o ścianę mojego domu, 
Wesołek układał patyczki i śmiał się do siebie, Albinoska wciąż się przesuwała 
krok w krok za cieniem, a Mała tuliła swe dziecko. Jej oczy były czerwone od 
nocnego płaczu. 

Tego dnia upał był jeszcze większy, asfalt otwierał się z cichym pyknięciem, 
ziemia pod nim też miała czarny kolor. Wtedy zobaczyliśmy Dziewczynkę. 
Musiała pochodzić z innej dzielnicy, nigdy jej u nas nie widzieliśmy. Wlokła 
się po rozparzonym asfalcie, jej bose stopy popękały, ale szła, jakby nie czuła 
oparzeń. Wydawała się jeszcze chudsza niż my. Jej cieniutka skóra opinająca 
patyczki rączek wydawała się przezroczysta. Miała ciemną twarz i białe włoski. 

Zdziwiło mnie to, że była porządnie ubrana, jej sukienka wydawała się zie
lona w drobne kwiatki. Zupełnie niedawno ktoś o nią dbał. 

Inni też na nią patrzyli, jak szła prosto w otwarty właz kanału. Musiała go 
zauważyć, lecz nie skręciła, by ominąć. Wiedzieliśmy, co się zaraz stanie, ale 
żadne z nas jej nie ostrzegło. Rozumieliśmy ją, miała prawo to zrobić. 

Elegant podniósł kciukiem kapelusz z czoła. Mała kołysała dziecko, tylko 
Albinoska zakryła twarz łachmanem. Dziewczynka zajrzała do kanału, jakby 
chciała coś sprawdzić. Skrzyżowała ramiona, wstrzymaliśmy oddechy. Stojąc 
odwracała się powoli w naszą stronę. Jej oczy miały fioletowe obwódki. Były 
niebieskie na tle białek pokrytych różowymi żyłkami. 

Nie mam siły, pomóżcie mi — prosiła bezgłośnie. 
Dziewczynko — odpowiadały nasze oczy — nie starczy nam siły, by cię 

odciągnąć za pasek tej sukienki, która kiedyś była zielona i ktoś ci ją prał. 
Dziewczynka przełknęła ślinę i otworzyła spierzchnięte usta. Były czerwone, 

a na zębach zalśniła ślina. Zaciskała palce na chudych ramionach, paznokcie 
zbielały, tylko ich środek zrobił się jeszcze bardziej różowy. 

Zobaczyłem, że rozluźniła mięśnie i przestała zaciskać palce. Patrzyłem, 
jak paznokcie równomiernie różowieją, bo podpłynęła pod nie krew. Zamknęła 
oczy. 

Teraz — pomyślałem. 
Skoczyłem. Podciąłem jej nogi, kiedy stopy zsuwały się już poza ocembro

wanie kanału. Potoczyliśmy się na asfalt, o krok zaledwie od wilgotnej dziury. 
Ślamazarny był mój skok, lecz leżeliśmy ciężko dysząc. W płucach świszczało 
mi powietrze, a przed oczami zaczęły wirować tęczowe koła. 

Z wysiłkiem otworzyłem oczy, najszybciej, jak mogłem. Jeszcze nie — po
myślałem — bo muszę się zaopiekować Dziewczynką. 

Nie mieliśmy siły wstać. Patrzyłem, jak na białku jej oka pulsowała żyłka, 
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twarz była tak blisko, że rozpływała się we mgle, wirowały wokół niej tęczowe 
koła i stawała się małym, brązowym słonkiem głodu. 

Kiedy do nas dotarł cień, przywlokła się z nim Albinoska i położyła na 
spierzchniętych ustach Dziewczynki wilgotną szmatkę. Nie odezwała się, tylko 
kucnęła obok i naciągnęła na głowę płachtę. 

Od wilgotnej szmatki Dziewczynka poczuła się lepiej. 
— Bałaś się — szepnąłem — i dlatego chciałaś skoczyć. 
Mrugnęła fioletowymi powiekami na znak potwierdzenia. 
— Moja mama — mówiłem odwróciwszy oczy — powiedziała, że umrzemy 

razem. Zapytam, czy się zgodzi, żebyś i ty... 
Usłyszałem, że Dziewczynka odetchnęła z ulgą. Nie mogłem jej powiedzieć 

o wysuszonym, sterczącym łokciu mojej matki na łóżku za oknem. 
— Moja babcia umarła wczoraj — wymamrotała spod szmatki. 
Jej ręka powoli popełzła do ust i Dziewczynka zdjęła szmatkę. Gniotła ją 

w dłoni, by się trochę ochłodzić. Albinoska patrzyła na nią ciekawie zza płachty, 
a ja czułem na plecach spojrzenie Eleganta, Wesołka i Małej. 

— Babcia była ostatnią dorosłą osobą w dzielnicy — chrypiała Dziewczynka 
przez suche gardło, a wszyscy pili jej słowa jak rosę. — W mojej dzielnicy są 
wysokie domy, w każdym jest tysiąc pokoi. Chodziłam po wszystkich poko
jach, w każdym na łóżku ktoś leżał. Wołałam, póki miałam siły, potem zaczę
łam iść przed siebie. 

— Ta dlatego chciałaś wskoczyć do kanału? 
— Szłam przez całe miasto, nie spotkałam nikogo żywego, a kiedy zobaczy

łam was, zrozumiałam... 
Albinoska błysnęła spod płachty smutnymi oczami. — Lepiej zaśnij — po

wiedziała i Dziewczynka zamknęła posłusznie oczy, westchnęła ciężko i po 
chwili już spała. Patrzyłem na nią, na cienkim garbku nosa pojawiły się kro
pelki potu, a pod powiekami poruszały się gałki oczne chodząc za snami. 

Siedzieliśmy nieruchomo, w ciszy spadały kawałki dachów na asfalt i wy
brzuszała się jego miękka nawierzchnia. Myśleliśmy o tym samym, nasz Do
wódca nie wyszedł z magazynów. Już nie czekaliśmy na niego, ale nie wiedzie
liśmy, co robić. Dopiero teraz poczuliśmy się zagubieni i bezradni, on był 
naszym ostatnim opiekunem, namiastką dorosłego. Okazując mu posłuszeń
stwo, mogliśmy czuć się dziećmi. 

Obok mojej głowy upadła dachówka, ale się nie poruszyłem.. Nie tylko ja 
bawiłem się w tę przewrotną grę z przeznaczeniem. Albinoska siedziała oparł
szy łokcie o kolana, ramiona jej zwisały jak suche gałęzie. Wesołek przestał się 
śmiać do siebie, patyczki wtarł stopą w ziemię. Elegant wciąż siedział oparty 
o ścianę domu z kapeluszem nasuniętym na twarz. Był tak nieruchomy, że po-
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dejrzewałem, że już nigdy nie drgnie. Mała z zagubionym wyrazem twarzy 
tuliła się do swego dziecka. 

Dziewczynka obudziła się późnym popołudniem i usiadła przestraszona. 
Rozejrzała się wokoło, nic się nie zmieniło. Łzy się jej zakręciły w oczach. 
Westchnęła głęboko zapominając, że trzeba oddychać delikatnie, bo inaczej 
zatrute powietrze dusi i w oczach robi się czarno. Dziewczynka zbladła i oparła 
się o mnie, ale nikt nie pomyślał, by się nią zająć, tym bardziej że zauważyliśmy 
małą figurkę schodzącą z pagórków śmietniska. 

Kiedy były między nami małe dzieci, często zapytywały Starszego, czy za 
śmietniskiem są czarownice, które zjadają ptaki. A on odpowiadał: „Nie ma 
nic" i odwracał oczy. 

Teraz się przekonaliśmy, że za śmietniskiem są takie same małe dzieci, jak 
my. Mała figurka była czarna na tle białego od słońca nieba. Obserwowaliśmy 
człowieczka ze smutnym zainteresowaniem. Albinoska wysunęła twarz spod 
płachty, Elegant podsunął kapelusz do góry, wtedy się przekonałem, że żyje. 

Człowieczek szedł potykając się na nierównościach śmietniska i cudem 
chwytał równowagę. Upadł, a nam się zrobiło przykro. Albinoska zamknęła 
oczy. Czegoś się przecież bez przerwy spodziewaliśmy. 

Podnosił się powoli. Najpierw dźwignął głowę, potem oparł się na łokciach. 
Musiał być pokaleczony i poparzony. Śmietnisko zajmowało ogromny teren, 
narastało przez lata, kiedy miasto zjadało swoje zapasy, bo znikąd nie można 
było dowieźć żywności, gdyż nikomu nie udało się przebić przez kłębiące się 
dymy i trujące pary unoszące się za rogatkami. 

Zastanawialiśmy się, kiedy wstanie. Bardzo pragnęliśmy, by szedł ku nam 
przez zeszkloną warstwę śmieci. Rozumieliśmy każdą jego komórkę i nieomal 
słyszeliśmy powietrze świszczące w płucach. 

Rozpoznaliśmy go dopiero wtedy, kiedy stanął na chwiejnych nogach 
u wylotu ulicy. Chodź, chodź, Dowódco. Czy słyszał, przecież szedł trzymając 
się ścian. Krzyżowały się pod nim nogi. Miał pokaleczone ręce, a kiedy pod
szedł bliżej, zobaczyliśmy przy wardze świeżo zaschnięty strup. 

Zrozumieliśmy. To dlatego kazał nam wyjść z magazynów i czekać. Wyko
naliśmy rozkaz, choć żadne z nas nie zapytało o powód jego wydania. Powód 
dopiero teraz widoczny. Jakże mądry był nasz Dowódca! Upadł, nie ruszał się 
długo. Baliśmy się, że już nie poznamy prawdy o jedzeniu wyrzucanym na 
śmietnik. 

Tylko Dziewczynka otworzyła oczy i pytała mnie wzrokiem, ale nikt jej nie 
odpowiedział, dla nas jasny był sens nadludzkiego cierpienia Dowódcy. Na
dzieja przesłaniała nam wszystkie inne odczucia. 

Leżący poruszył powoli ramieniem i wiedząc, że już nie wstanie, a my 
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głodni czekamy, wyjął zza koszuli coś lśniącego i rzucił w naszym kierunku. 
Przedmiot ten był srebrny i toczył się coraz szybciej, odbijało się w nim słoń
ce i oślepiało nas radością. Myśleliśmy tylko o jednym: konserwa, jedzenie. 
Puszka przyspieszyła, podskoczyła na nierównościach. Była blisko, oślepiała 
nas. Nagle zobaczyliśmy niebezpieczeństwo: wlot kanału. Dziewczynka przy
pomniała sobie o nim wcześniej i zasłoniła usta ręką, by nie krzyknąć. 

Otwarty wlot kanału był blisko, puszka zrobiła podskok. Nie mogliśmy się 
podnieść, nie mieliśmy siły. Skoczyć, to znaczyło umrzeć natychmiast, zostać 
na miejscu, to jeszcze trochę pożyć. 

Usłyszeliśmy westchnienie, coś mignęło. Chwila ciszy i plusk. To Weso
łek, mały i kędzierzawy, z byle czego śmiejący się Wesołek. Nie traktowaliśmy 
go poważnie i, oczywiście, źle wymierzył, wpadł. Wesołku, nie mogłeś wy
mierzyć dobrze. Wesołku, wymierzyłeś najlepiej w swoim życiu, puszka leży 
bezpieczna. 

Drgnęły szare tobołki, ruszyły się cherlaki, wstąpiła energia w kościotrupki. 
Zabrzęczały naczynia, każdy już trzymał miskę, kubek, garnuszek, skorupkę, 
byle co wyciągnięte z nie wiadomo której fałdy. Po chwili paliło się ognisko 
i gotowała woda. Było to konieczne, zbyt wielu z nas umarło jedząc prosto 
z puszki. Skarżyli się na bóle brzucha, mówili, że pazurki rozdzierają im jelita. 
Dlatego teraz nikt z nas do jedzenia się nie spieszył, umieliśmy jeszcze więcej 
wytrzymać. Nasze żołądki przyzwyczaiły się do postu, nie mogłyby strawić 
dużych kęsów wpychanych łakomie wprost do ust. 

Trzymaliśmy w wyciągniętych ramionach miseczki i patrzyliśmy pytająco 
na. Dowódcę. Leżał jak przedtem, policzkiem na asfalcie, nie ruszał się od 
dawna, zwróciliśmy więc pytające spojrzenie na Eleganta, jest najwyższy, musi 
w sobie znaleźć siły. Zrozumiał i pochylił się, by ująć oburącz puszkę, lecz nie 
miał siły zmówić modlitwy zaczynającej się od słów: „Dzięki ci, jedyna matko 
nas wszystkich..." Siedzieliśmy w kucki tworząc krąg, wiedzieliśmy, że wszyscy 
w duchu ją powtarzają. O konieczności modlenia się przed jedzeniem powie
dział nam Starszy. 

Spojrzeliśmy na Eleganta wybierając go, a on zrozumiał i wyjął nóż. A kiedy 
zagłębił go w srebrnym wieczku, każdy z nas wsłuchując się w jego szurgot 
i patrząc, jak zatacza magiczny krąg, powtarzał w myśli zamiast dalszych słów 
modlitwy błagania o to, by jedzenie nie było zielone. Na świecie wszystko, 
co złe, miało ten złowrogi kolor. 

Nożyk wyszedł nareszcie z puszki. Elegant z uwagą przyjrzał się ostrzu. 
Było czerwone, więc zaczął powoli odginać wieczko. Mocne miał ręce, dobrze, 
że go wybraliśmy, odgiął wieczko i szybkim, zręcznym ruchem przerzucił za
wartość puszki do kociołka z wrzącą wodą. Puszkę starannie wypłukał we 
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wrzątku. Jedzenie rozmiękło i się rozrzedziło, więc zaczął z uwagą nakładać 
wszystkim równe porcje. Tylko Mała nie odsunęła się po otrzymaniu swojej, 
poprosiła o drugą dla swojego dziecka. Kiedy Elegant spojrzał w jej oczy, spu
ściła wzrok szepcząc, że swoją porcją podzieli się z dzieckiem. Chlipała zupę, 
a kiedy płyn wystygł, podsuwała brzeg miseczki zawiniątku w miejscu, gdzie 
powinny się znajdować usta. 

Jedliśmy długo i powoli, umieliśmy łykać po kropelce, bo tego nauczyły nas 
nasze wyjałowione organizmy. Długo trzymaliśmy w ustach pierwszy łyk czu
jąc, jak powoli wilgotnieje żołądek. Potem pozwalaliśmy, by płyn spływał do 
żołądka kroplami. Po pierwszej kropli zaczynał się budzić i wydzielać soki tra
wienne, które sączyły się nitkowatymi strumyczkami, by trawienie trwało jak 
najdłużej. 

Bardzo mądre były nasze organizmy, z czasem nauczyliśmy się w nie wsłu
chiwać i staliśmy się im posłuszni. Kiedy już żołądek się rozgrzał, braliśmy 
oddech i pozwalaliśmy sobie na drugi łyk. Czuliśmy, jak nasze jelita się kurczą 
i zacieśniają. Pewnie były wewnątrz czyste i wyjałowione jak rurki z igelitu. 
Kiedy poczuły jedzenie, zaciskały się w piąstkę i trzymały pokarm tak długo, 
aź strawiły. Po drugim łyku musieliśmy zrobić przerwę. Wstępowały w nas siły, 
mogliśmy rozmawiać, a nawet zrobić kilka kroków. 

I dopiero wtedy znaleźliśmy w sobie dość siły, by zwrócić uwagę na Do
wódcę i spróbować mu pomóc. To Albinoska wzięła jego miseczkę. Nie pro
stując się poczłapała w jego stronę. Przypominała czworonoga, a przecież na 
Ziemi nigdy nie widziałem nikogo, kto chodziłby w taki sposób. 

Ukucnęła obok niego i uniosła mu głowę, pod policzek podłożyła kawałek 
szmatki, by skóra nie przykleiła się do asfaltu i wiała mu do ust pierwszy łyk. Był 
to dla niej już zbyt wielki wysiłek, jego głowa stuknęła o asfalt, a jedzenie zbyt 
szybko wpłynęło do żołądka. Zakrztusił się i tak kaszlał, że aż zsiniał, lecz nie 
wypluł ani kropli. Położył się policzkiem na szmatce i wypoczywał. Patrzy
liśmy, jak się poruszają jego cienkie żebra w nadmiernym oddechu. Martwiło 
nas to, że zapomniał o trującym powietrzu i oddychał tak głęboko. 

Albinoska siedziała bez siły w swej pozie z rękami zwieszonymi poniżej ko
lan. Obok jej stopy stała miseczka Dowódcy. Jej ręce wisiały tuż nad miseczką, 
wiedzieliśmy, ile wysiłku kosztuje zsunięcie łokci z kolan. Trzeba przecież 
napiąć mięśnie, pochylić się, to znaczy rozciągnąć mięśnie grzbietu i skurczyć 
brzuch. Albinoska zbyt mało zjadła, by się zdobyć na wykonanie tej pracy. 
Przecież energię zdobytą dwoma łykami zużyła na dojście do leżącego i podnie
sienie jego bezwładnej głowy. Nie mogła jednak pociągnąć trzeciego łyku ani 
pomóc Dowódcy. 

Mówiliśmy mu oczami, podnieś głowę, oprzyj się na łokciu, ujmij oburącz 
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miskę, mocno ją trzymaj. Nie pij z ziemi, oprzyj się na łokciu, podpowiadaliśmy 
patrząc, jak się niezdarnie gramoli. Nie słuchał naszych spojrzeń, stało się. 
Głowa opadła, a ciepły strumyczek przeciekł między palcami i popłynął po 
asfalcie. 

Zdrętwieliśmy wszyscy widząc, jak się Dowódcy wylało jedzenie. Tego nikt 
z nas nic tolerował. Prawo było surowo przestrzegane, on sam je ustalił i by
liśmy pewni, że kazałby go przestrzegać, nie poprosiłby o dodatkową porcję, 
której zjedzenie oznaczałoby wyrok na kogoś innego. 

Albinoska poruszyła mechanicznie palcami, jakby się usprawiedliwiała, nikt 
nie wykonał żadnego ruchu, tylko Dziewczynka szepnęła: — I co teraz? 

Nie odpowiedziałem jej, bo nie tylko Dowódca był skazany. Nie powiedział 
przecież nikomu, czy na śmietniku są jeszcze inne puszki. Nikt z nas nie miał 
tyle sił, aby się tam wybrać i ryzykować sprawdzanie, przecież Dowódca mógł 
przynieść ostatnią puszkę, jaka istniała. 

Leżał i wciąż szarzał na twarzy, zamknął oczy, Albinoska nie miała siły na 
niego patrzeć, konał u jej wielkich stóp. Nie mogę ci pomóc — mówiły jej 
oczy — podlegam prawom. Nie mogę ci pomóc — usprawiedliwiały się — nie 
zdołam, 

Będziemy po łyczku chlipać jedzenie przez cały wieczór. Zaśniemy późno 
postawiwszy miseczki przy policzkach. Nikt z nas we śnie się nie poruszy, 
będziemy spać spokojnie, koszmary nie zaczną nas nękać. Od rana znowu zacz
niemy ucztę, a wieczorem, po całodziennej kuracji jedzeniem może zdołamy 
się podnieść i trochę pochodzić. Szkoda, że nie ma Wesołka, on zawsze umiał 
powiedzieć coś zabawnego. Siedząc przy ognisku czuliśmy wtedy, że życie 
może czasami być przyjemne. 

I przez ten cały czas nasz Dowódca, który podarował nam wszystkie te dni, 
będzie konać, a słońce wysuszy mu skórę. Było ciszej niż zawsze. 

Nagle Mała pochwyciła jeden z patyczków pozostawionych przez Wesołka 
i pogrzebała nim w ziemi. 

— Moje dziecko właśnie umarło — powiedziała przysypawszy zawiniątko 
garstką piasku. Podczołgała się ku Dowódcy i zaczęła mu wlewać do ust jedze
nie, które było przeznaczone dla jej dziecka. 

— Przecież wyrzucali jedzenie na śmietnik — powiedział Starszy, a my 
wyczuliśmy w jego słowach aprobatę dla czynu Małej. Stworzyliśmy nowe 
prawo. 

Poczuliśmy się dobrze. Dowódca przełknął swoje dwa łyki, jego twarz od
zyskała zwykłą brunatność, leżał spokojnie na szmatce chroniącej jego poli
czek od poparzenia. Odpoczywał w dobroczynnym cieniu siedzących po obu 
jego bokach dziewczynek. 

Spojrzałem na Dziewczynkę. Na jej nosku nie było już chorobliwych kropel 
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potu. Przez cienką skórę prześwitywały niebieskie żyłki. Patrzyła mi w oczy 
i zauważyłem, że kąciki jej ust nieco drgnęły, jakby się próbowała uśmiechać. 

Słońce zniżało się za wały śmietnika, może jutro Dowódca powie nam, że są 
tam puszki. Patrzyłem w okno mojego domu, na firankę w oknie. Jednak to, 
co jest w pokoju, to moja mama. Spojrzałem na Dziewczynkę, zapragnąłem, 
by i ona należała do mojej rodziny. 

— Dam tobie — wskazałem oczami moją miseczkę — a ty mnie. 
Pociągnąłem łyczek zupy z jej naczynia i podsunąłem moje do twarzy Dziew

czynki. Było nam dobrze, nie musieliśmy nic mówić. 
Ale ona powiedziała nagle: — Czy wiesz, z czego się robi jedzenie? 
Spojrzałem na nią zdziwiony. Przed chwilą podzieliliśmy się życiem, moje 

należało do niej, ona oddała mi swoje, bo przecież jedzenie jest święte. 
— -Jedzenie można robić? — wyszeptałem ze zgrozą i popatrzyłem na wały 

śmietnika otaczające miasto. Usypano je w ciągu wielu lat z pustych puszek. 
Oby i z pełnych, dodałem żarliwie. 

— Jedzenie po prostu jest w puszkach — wyjaśniłem z wielką pewnością 
siebie. 

— A kto je tam włożył? — spytała przygryzając lekko dolną wargę. 
Potrząsnąłem głową, niczego nie rozumiałem. Ona puściła zębami dolną 

wargę, widać zabolało ją. 
— Moja babcia dużo mi opowiadała przed śmiercią i kazała wszystko zapa

miętać. Powiedziała, że się nie uratuję, póki kogoś nie zabiję. 
— Kogo? — wyszeptałem zdziwiony. Umierało się tak szybko i łatwo, ro

biliśmy wszystko, by przeżyć, a moja Dziewczynka, z którą się podzieliłem 
jedzeniem, mówi coś tak dziwnego i strasznego, że nie mogę tego pojąć. 

Pochyliła się nad swoją miseczką i udawała, że wącha płyn, by pokryć zmie
szanie i wykręcić się od odpowiedzi. A może od gorączki i przeżyć coś jej się 
zrobiło w głowie? 

Podniosła oczy znad brzegu miseczki, były jasne i wcale nie czuła się nie
zręcznie. 

— Babcia powiedziała, że jedzenie robi się ze zwierząt i roślin. Ale zwie
rzęta trzeba zabić, by włożyć do puszki. Kazała mi powtarzać: zaostrz patyk, 
uderz kilka razy, mięso, życie. 

Spojrzałem na swoją miskę podejrzliwie, a ona pokiwała głową. A potem 
jeszcze raz przyjrzałem się światu, bo był już inny, chociaż Albinoska tak samo 
jak przedtem siedziała obok Dowódcy, by chronić go swoim cieniem, Elegant 
jak zwykle spał w kapeluszu nasuniętym na twarz. 

Na całej Ziemi było cicho. Tak cicho, jak może być tylko ma martwej Ziemi, 
na której nie ma żadnego zwierzęcia, które trzeba zabić. Spojrzałem na Dziew
czynkę, miała w oczach jakieś płonące dziko ogniki. Usta jej zacięły się twardo. 
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Patrzyła po kolei na Albinoskę, Dowódcę, Małą. Jej było łatwo, ona przybyła 
dopiero dziś. 

Ale i we mnie coś zaczęło się podnosić, jakieś dziwne przeczucie słodkawego 
smaku. 

— Tamtym nie powiemy? — upewniłem się, a ona pokiwała głową. 
Zaostrzyć patyk, powtarzałem w myślach, uderzyć, poprawić, zabić, żyć. 



Mistrz 

Miał dziewięć lat i był genialny. Podprowadzono go pod wielki tron władcy 
i pozostawiono. Uczynił to jego nauczyciel, który teraz wycofywał się tyłem 
i ukradkiem ocierał oczy. 

Chłopiec nie wierzył, by jego nauczyciel umyślnie go tu przyprowadził wie
dząc, co może się stać. Nie wierzył również w czekającą go śmierć, ufał w zwy
cięstwo prawdy, którą znał. Ale nauczyciel nie wracał, a chłopiec nie wiedział, 
do kogo należał krzyk. 

Władca siedział na tronie z wypolerowanego metalu. Poręcze tronu ozdo
biono spiralami, kiedy chłopiec spojrzał na nie, odniósł wrażenie, że się wiją 
i zaraz skoczą mu do oczu, ale się nie bał, znał bowiem prawdę i przyszedł tu, 
by ją ogłosić. 

Przeniósł wzrok na wielką stopę władcy wysuniętą spod szaty, druga, jak 
nakazywał dworski ceremoniał, była schowana. Stopa władcy miała wyrwane 
paznokcie, zawsze tak czyniono cesarskim niemowlętom, by nie przechodziły 
tortur w razie zmiany rządów, co się zdarzało systematycznie. Stopa w sandale 
z ciężkiego, żółtego metalu stała na fioletowej, lśniącej posadzce. 

Chłopiec prześliznął się wzrokiem po szacie władcy obwieszonej krążkami 
kolorowych metali. Właśnie wzeszło słońce, niebieskie o tej porze i szybko 
się wtaczało na pułap purpurowego nieba. Oświetliło od spodu głowę władcy, 
która wyglądała jak czarna bryła, i w peruce poskręcanych włosów usztywnio
nych paskami metalu tkwiła wysoko na tle horyzontu. Słońce już wpełzło do 
połowy nieba i zaczynało parzyć z wysoka. W jego sinym świetle stała maleńka 
figurka chłopca na tle rozległej tafli fioletowej posadzki, naprzeciw ogrom
nego jak gmach tronu. 

Wzrok chłopca powędrował wyżej i napotkał spojrzenie pomarańczowych 
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źrenic, które wydawały się płytkie w koncentrycznych obwódkach szminek 
wokół oczu. Szminka tak grubo pokrywała twarz, że wyglądała jak glina, w któ
rej wyżłobiono rysy. 

Mierzyli się wzrokiem, oczy władcy nie wyrażały niczego, tylko lśniły, 
a chłopcu się wydały chore, lecz nie znał powodu bólu. Zrobiło mu się żal władcy 
z podkrążonymi oczami, pomyślał, że prawda, którą mu wyjawi, będzie jego 
ocaleniem, więc patrzył otwarcie. 

— Dlaczego nie masz opaski na włosy? — wymamrotał władca sppd grubej 
warstwy szminek, które mu się okruszały z warg. Nie był pewien, czy ludzie 
powinni nosić włosy związane, ale powiedział tak przez analogię i z bólu, bo 
paski metalu przytrzymujące perukę kłuły go w skórę czaszki. 

— Masz na sobie tylko cienką koszulę przed kolana? — jego pytanie brzmia
ło jak westchnienie zazdrości, ciężko mu było i duszno pod grubą szatą, a krążki 
metalu już się nagrzały i piekły go przez tkaninę. Promienie światła załamy
wały się na nich i rozszczepiwszy się rzucały błyski na tle czarno-różowych 
prążków sukien. 

Nie czekając na odpowiedź dodał: — Podobno znasz prawdę? — I nie wie
dząc, co robić dalej, skinął palcem, otoczonym miedzianą rurką, na uczonego 
doradcę kryjącego się sprytnie przed upałem w czerwonym cieniu drzewa. 
Słońce biło promieniami prosto w dół, a uczony, zgodnie z przepisami, mu
siał być nagi. 

Chłopiec spojrzał ciekawie na chudą postać pokurcza kulawo wysuwającą 
się z cienia. Uczony miał cechy mutanta, jak wszyscy, choć się o tym nie mó
wiło i nie przyjmowało tego do wiadomości, traktując każdego tak, jakby był 
człowiekiem. Brzydkie i chropawe ciało uczonego pokrywały płaty parszywej 
skóry z wyraźnie widocznymi brodawkami i sierścią. 

Dziecku się przypomniały żółte wstrętne żaby, pieniące się w gnijących 
zaułkach miasta. Chłopcy ciskali w nie kamieniami i wszyscy się ich brzydzili. 
W jego oczach odbiło się to wspomnienie pełne obrzydzenia i niechęci. 

Uczony skrzyżowanymi rękoma krył parszywą skórę i kuląc się dreptał 
w kierunku tronu, by się skryć za jego oparciem. Udawał, że nie widzi drwiny 
w oczach chłopca, rzucił ku niemu tylko jedno ukośne spojrzenie. 

Odniósł wrażenie, że jego twarz robi się gorąca i palą go policzki, ogarnęło 
go nowe uczucie, którego nigdy jeszcze nie doświadczył: wstyd. 

A kiedy się skrył za oparciem tronu jak za murem i wymacał wzrokiem oczy 
chłopca, spojrzał na niego z taką nienawiścią, że dziecko powinno zacząć się 
bać, lecz mały tego nie umiał, wierzył w zwycięstwo prawdy. 

Uczony patrzył na chłopca szklanym od nienawiści spojrzeniem, lecz my
ślał teraz o tym, co trzeba zrobić. Pochyliwszy się do ucha władcy szeptał mu 
instrukcje i opowiadał o wyczynach chłopca w mieście. Umiał dobrać odpo-
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wiednie cytaty z raportów, które mu przynosili jego szpiedzy, wiedział też, 
jak dopiąć swego. 

Od czasu, kiedy wielkie biblioteki płonęły i ogień z nich przenosił się na 
miasto, zakazano drukować książki, bo się okazało, że przynoszą więcej szkody 
niż pożytku. W zamian wyznaczono odpowiednie osoby, których obowiązkiem 
było wiedzieć, co należy, i we właściwym momencie przekazać informacje 
władcy. 

Uczeni w dowód swej doskonałej pamięci chodzili nago pokazując, że ni
gdzie nie chowają zapisków i ściągaczek, a doskonały umysł jest ich jedyną 
skarbnicą. 

Władca słuchając uczonego nie patrzył na chłopca, lecz zamglonym pod 
ciężkimi powiekami wzrokiem błąkał się po okolicznych wzgórzach kryjących, 
jak wiadomo, zasypane miasta z portami lotniczymi i stoczniami rakietowymi. 
Czy zastanawiał się, jak je odkopać, choć wiedział, że kryją promieniotwórczą 
śmierć wciąż niebezpieczną mimo upływu czasu? Każe kiedyś odgarnąć z nich 
piasek, by odkryć w magazynach pomarańczowe rozpadające się słońce, które 
może na powrót uczyni z mutantów ludzi albo ich zabije. Nie wiedział, dla
czego się zastanawiał nad wyglądem swego ludu właśnie teraz. Z pewnością 
obecność chłopca i jego czysta skóra skłaniała go do takich pytań. 

Chłopiec stał i myślał: Teraz mnie zapyta o prawdę i ja mu ją ogłoszę. — 
Na tę myśl zadrżało jego delikatne ciałko tak blade, jakby wycyzelowane 
w białym marmurze poprzerzynanym cieniutkimi niebieskimi żyłkami. 

Ale władca nie zapytał o nic. Nie myślał już bowiem ani o udoskonaleniu, 
ani o wymordowaniu swego ludu, który i tak był mu obojętny; dotąd nigdy 
przecież nie pokazano mu człowieka. Teraz dręczyło go tylko jedno pytanie: 
kiedy nadejdzie czas jedzenia? Miał wyłącznie jedno pragnienie: zaspokoić 
głód. 

Głodny był zawsze, nie pamiętał, by kiedykolwiek najadł się do syta, wład
com wyznaczano tak marny wikt. Denerwował go dworski ceremoniał naka
zujący zajmowanie się polityką równo ze wschodem słońca, przed posiłkiem, 
oczywiście. Nigdy nikt nie przychodził na audiencję, więc drzemał czekając 
na jedzenie i we śnie głód nie dręczył go tak mocno, jak na jawie. 

A dziś osłabł z głodu i ciążyła mu szata na ramionach. 
— Z czego jest zrobiona twoja koszula? — zapytał cicho. Wzrokiem błysz

czącym od myśli o jedzeniu i chłodnym ubraniu prześlizgiwał się po dwóch 
prostokątnych kawałkach płótna związanych na ramionach i dojrzał wreszcie 
bose stopy chłopca. Patrzył na nic i nie mógł się nadziwić paznokciom przy
pominającym kruche szkiełka. 

On sam nie mógł oderwać stopy uwięzionej w magnetycznym sandale, wie
dział zresztą, że śliskość podłogi czyniła chodzenie śmiertelnie niebezpiecz-
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nym. Po skończonej audiencji przyjdą i wyniosą go ująwszy tron za cztery 
drągi. Zawsze się obawiał, że pójdą nieco dalej po śliskiej posadzce tarasu, aż 
do jego brzegu i zepchną go, by się roztrzaskał o żelazne skały, na których 
była zbudowana twierdza. Tak zawsze czyniono ze zużytymi władcami. Prze
wroty następowały często i niespodziewanie, toteż nie był pewien dnia ani 
godziny. Uświadomił sobie teraz, że całe jego życie upływało w trwodze przed 
śmiercią, a mały chłopiec, który stoi przed nim boso i jest zupełnie bezbronny, 
patrzy śmiało i zupełnie nie czuje strachu. 

Właśnie z zaułków dobiegł wrzask, wycie i jęki, a potem nieludzki skowyt. 
Władca zadrżał, o mury twierdzy uderzyła wrzawa. 

Czy to już po mnie? — pomyślał. Najgorsze i najwstrętniejsze było to, co 
następowało potem, te odgłosy zadowolenia i mlaskanie. 

— Ludzie w mieście złapali odmieńca — przypomniał usłużnie uczony. 
On wszystko wiedział, mimo że, jak i jego pan, nigdy nie dostał pozwolenia na 
opuszczenie twierdzy. 

— Obdzierają go ze skóry — dodał obojętnym tonem patrząc na chłopca. 
Władca odetchnąłby głęboko, gdyby jego płuc nie krępowała sztywna szata. 

Ze strachem spojrzał w bok odwracając gałki oczne, bo nie mógł poruszyć 
głową. Chciał lepiej usłyszeć kroki, gdyby po niego się skradały. Wzrok jego 
napotkał kwiaty pełzające po brzegach tarasu. 

Nienawidził tego widoku i zawsze czynił wszystko, by nie patrzeć w tę stro
nę. Z powodu chłopca nie mógł przedrzemać czasu audiencji i spotkał się oko 
w oko z kwiatami koloru wątroby. Przypominały gnijące mięso przyklejone do 
brzegu tarasu ciemnoróżowymi błonami. Nigdy nie mógł znieść ich widoku 
ani wytrzymać ciężaru swego życia, które dopiero teraz stało się nie do wy
trzymania. 

Przez tego oto chłopca zaczyna wszystko czuć mocniej i boleśniej. Ma prze
czucie dochodzenia do jakiejś prawdy. Jakże ona uczyni go wraźliwym na 
ból i jak podrażni jego nerwy, gdy zostanie przez chłopca wygłoszona! Stanie 
się cierpieniem, nawet go nie nakarmi. 

— Czy takich jak ty jest wielu? — zapytał z przerażeniem władca. Gdy
by tak było i prawda dotarłaby do ludzi, co stałoby się z urzędem władcy? — 
zastanowił się czując, że jest na krawędzi tarasu i zagląda w przepaść. On 
musi być jedyny — wmawiał sobie, bo to stanowiło ratunek. Odmieniec — 
dopowiedział w myślach. 

— Wydać go — rzekł szybko, jakby chciał, aby stało się to jak najprędzej. 
Powiedział tak, bo bardzo się bał i dręczył go głód. Więc chłopca zabrano, by 
rzucić tłumom. 

Uczony się uśmiechnął, ale jeszcze nie był całkowicie zadowolony. Dostrzegł 
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wrażenie, jakie na władcy uczynił widok chłopca. Patrzył na strumyczki ście
kających szminek, które się stopiły pod wpływem wzruszenia. 

Jeszcze czuł ohydę swojej parszywej skóry i ból od oparzeń słonecznych. Bo
lało go poczucie hańby, jakiej doznał idąc powoli przez całą długość tarasu pod 
wzrokiem chłopca. Promienie granatowego słońca stojącego w zenicie żarzyły 
się na jego skórze, a wzrok dziecka ziębił. 

On, uczony, szeptał w ucho władcy rady tak zbawienne! Opowiadał mu 
o niebezpieczeństwie prawdy. Ileż kosztowało go wysiłku posklejanie w wy
godną całość strzępków informacji przynoszonych przez szpiegów! Przesłu
chiwał każdego wiele godzin, ale znacznie dłużej trwało wkuwanie ich słów na 
pamięć. Musiał zapamiętać najdrobniejszy szczegół. Całe noce siedział w ciem
ności i powtarzał wszystko w kółko, aż mu się plątały słowa i wiadomości, 
a przed oczami zaczynały latać tęczowe płatki zmęczenia. Nie mógł przecież 
niczego zapisać, więc i w dzień siadywał w korytarzu, zamykał oczy i powta
rzał słowa zasłyszane od szpiegów. Bał się i męczył, a nikt nie znał jego życia 
pełnego strachu. A teraz, kiedy dokonał największego dzieła, zostało ono przez 
władcę zlekceważone. Tego mu nie przebaczy — postanowił i patrząc zza opar
cia tronu na ucho władcy sine od promieni słonecznych i kostropate od warstw 
szminki, cieszył się w duchu na myśl o zemście. 

Zjawili się jak zwykle wtedy, gdy z głodu nie mógł już wytrzymać ani chwili 
dłużej. Byli wysocy i nosili złote blaszane stroje. Ujęli bez wysiłku drążki wy
stające z czterech stron tronu. Zachybotał się. Ich złote maski miały zbyt wą
skie otwory na oczy, więc nie mógł w ich źrenicach znaleźć potwierdzenia swo
ich podejrzeń. Nigdy nie zbliżali się tak bardzo, by mógł wyczuć oddech, choć 
mieli dziurki na nozdrza, ale blachy masek nie wycięto w kształt ust, więc nawet 
nie próbował zadawać pytań. 

Uczony patrzył, jak nieśli władcę pod migającymi reflektorami, korytarzem 
gładkim, śliskim i okrągłym jak rura. Kiedy zniknęło oparcie tronu chroniące 
go przed żarem, poszedł w róg tarasu pod cień drzewa ciepłą czerwienią bro
niącą przed promieniami słońca i zasłaniający nieco parszywą skórę. Nie mógł 
o niej zapomnieć. Musiał mieć spokój, by ułożyć plan zemsty i zniszczenia 
władcy, którego niesiono pod fioletowymi błyskami reflektorów. 

Władca nawet nie mógł zmrużyć oczu, bo powieki były usztywnione war
stwami szminek. Postawili go w Sali Pokarmu, zachwiał się i nie zdążył jeszcze 
chwycić równowagi, kiedy mu wepchnęli do ust rurkę tak głęboko, że się za-
krztusił. Tak było co dnia i choć zawsze chciał się przygotować na ten przykry 
moment i zacisnąć mięśnie szczęk, by uniknąć chwili dławienia się rurką, głód 
powodował, że zapominał o przyrzeczeniu i otwierał szeroko usta. Zawsze tracił 
pierwsze, najpyszniejsze łyki, które spływały mu po brodzie i ściekały pod 
szatą na piersi wciąż powiększając zakrzepłą plamę na skórze. 
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Nagi uczony przemykając się za drzwiami Sali Pokarmu widział, jak władca 
wytrzeszczywszy oczy chłeptał swoją codzienną zupkę ugotowaną z produk
tów, których nigdy mu nie pokazywano, i zerkał na czterech w maskach stoją
cych nieruchomo i śledzących zegar. Jeden z nich trzymał rękę na kraniku 
dołączonym do rurki. 

Władca zawsze podejrzewał, że zakręcali mu dopływ zupy wedle swego ka
prysu. Usiłował nie wpatrywać się w nich zbyt natrętnie i opuszczał powieki, 
kiedy tylko mu się wydało, że na niego patrzą spoza złotych masek i mogliby 
w jego spojrzeniu odczytać wyrzut czy naganę. Bał się wzbudzić ich niechęć, 
bo wystarczyłby lekki ruch palca w złotej rękawicy i pozostałby głodny do 
następnego dnia. 

Ale w duchu nie mógł się powstrzymać od zadawania sobie pytań i znajdo
wania na nie odpowiedzi. Pewien był, że utuczyli się na jego zupkach. Rzucił 
okiem na bryły mięśni ramion skrzyżowanych na piersiach i znowu pomyślał, 
że go systematycznie okradano. Łykał bardzo szybko, by się jak najwięcej 
nachłeptać, mdły płyn spływał mu letnim strumykiem do gardła, ssał rurkę 
jak cycek starając się z niej wycisnąć jak najwięcej i nie stracić rytmu. 

Uczony lekko przebiegał najwyższe piętra twierdzy, dokładnie wiedział, ile 
trwa posiłek, więc był spokojny i pewny, że zdąży wykonać swój plan. Cicho 
przemykał się nie czyniąc szelestu bosymi stopami, które dokładnie przylegały 
do śliskiej podłogi. Dobrze wiedział, dokąd ma iść i jakie wykonać manipulacje. 
Korytarz wznosił się prawie pionowo w górę, nie było nigdzie schodów. Przy
stanął i spojrzał za siebie, by sprawdzić, czy go nikt nie śledzi. Przeraził się 
widząc śliską rurę korytarza. Gdyby się pośliznął, lekko nawet pchnięty, pew
nie by poleciał w dół i nic by go nie zatrzymało, żadna poręcz, roztrzaskałby 
się na żelaznych zboczach tarasu. Przywarł mocniej stopami, otrząsnął się, 
odwrócił głowę i patrząc tylko przed siebie szedł w górę. 

Istnienie komory i maszynerii było informacją utajnioną, on niby to ko
rzystał wyłącznie z wiadomości przynoszonych przez urzędowych donosicieli, 
ale wiedział swoje! 

Jego prywatni szpiedzy kontrolujący urzędowych podsłuchali kogo trzeba 
i zdradzili mu szyfr. Był panem zamku i władcy. Grzejąc się w fioletowym 
cieple reflektorów powtarzał sobie mrucząc: — Trzy obroty w lewo, dwa w pra
wo, pięć w lewo, zakodować datę, na którą chce się ustawić przewrót pałacowy. 

Z tym nie będzie miał kłopotu, wkręci w szyfr mechanizmu datę dzisiejszą. 
Niech się od razu skończy panowanie, nie ma potrzeby, by jego zemsta cze
kała. 

Kątem oka dojrzał odbicie swojej postaci w wypolerowanym metalu ścian. 
Wklęsłe zwierciadło dodatkowo zniekształciło jego sylwetkę, rozszerzając 
biodra, zwężając ramiona już i tak bardzo kościste i rachityczne. Nawet tak 
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mdłe i niedokładne lustro, jak metalowa ściana, ujawniało parszywość jego 
skóry. Jakże ohydna być musiała widziana gołym okiem. Musiał wszystko po
kazać obcemu i to w dodatku dziecku o czystej skórze bez narośli i guzów. Do
brze wiedział, że chłopiec był przedstawicielem starej rasy prawdziwych ludzi, 
która się czasami odradzała w pojedynczych wprawdzie egzemplarzach, ale 
za to tak doskonałych jak ten. Patrzył na swoje odbicie i złość podżegała go do 
czynu. Te jego poskręcane żebra i wątłe kolana! Nie mógł znieść swego wido
ku, a przecież się przyzwyczaił do szpetoty tak, jak i wszyscy inni. Niczym 
specjalnym się nie odróżniał od reszty ludzi, o czym wiedział z raportów 
szpiegów myszkujących po mieście. Nie dostrzegał w sobie niczego obrzydli
wego, dopiero uśmiech jasnego dziecka uświadomił mu, jak bardzo był wstrętny. 

— Miał głosić prawdę — burknął do siebie zapominając o nieustannym 
powtarzaniu szyfru. — Czy taka jest ta jego prawda? 

Stwierdził., że nie jest potrzebna, lecz szkodliwa. Władcy również mogła 
przynieść same cierpienia. Niedobrze jest, gdy władcom za dużo się pozwala. 

Nie powinien był jednak oglądać prawdziwego człowieka — podsumo
wał w myśli, choć ludzie się już zabezpieczyli od samowoli władców wygnawszy 
ich do wysokich twierdz. Pogłaskał ręką ścianę i uśmiechnął się. Tak, solidna 
była żelazna skała i twierdza, władca się z niej nie wydostanie — wyobraził 
sobie brzeg tarasu bez poręczy i przyspieszył kroku. 

Minął Salę Egzaminów i wszedł do małego pokoiku na jej zapleczu. Tu był 
mechanizm, ale jakże zakurzony, nikt nie konserwował go od lat. To dlatego 
władca panował tak długo. Mechanizm szedł, jak się podobało jego trybom, 
ręka człowieka go nie dotykała od dawna. 

Uczony stał opierając się plecami o drzwi i przyglądał się maszynerii, która 
miarowo tykała i błyskała ekranami. 

To tak! — pomyślał. Teraz przynajmniej wiadomo, kto sprawuje rządy! 
Wziął się pod boki i kiwał głową ze złością. Miało być zupełnie inaczej! 
Wszystko dokładnie ustalono podczas ostatniego przewrotu pałacowego; po
drapał się w głowę, bo nie mógł sobie przypomnieć tej odległej daty. 

Wtedy uradzono, zapisano, ujęto w paragrafy i konstytucje. A tymcza
sem rządzi maszyna. Kogo winić? — pytał sam siebie i postanowił wszystko 
odmienić. Po przewrocie pałacowym i likwidacji władcy znowu się wszyscy 
zbiorą, naprawi się państwo, odbuduje system. On będzie zbawcą. Wypiął 
dumnie pierś i oczyma wyobraźni widział wielkie przemiany, a siebie w lek
kich szatach głoszącego ludowi wieści. Mimo woli przypomniał sobie chłopca 
i przestał się uśmiechać. Zdmuchnął kurz i powtórzywszy sobie szyfr: „Dwa 
obroty w lewo, trzy w prawo, pięć w lewo" — nastawił dźwigienki. 

Wyszedł, zamknął drzwi i odetchnął z ulgą. Zbiegał lekko do Sali Egzami
nów, bo już był najwyższy czas. Egzamin miał się zaraz rozpocząć. Wolał nie 
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myśleć, co by się stało, gdyby odkryto manipulacje przy mechanizmie. Przy
pomniał sobie odpowiednie paragrafy, które wykuł na pamięć po ostatnim 
przewrocie, by stać się gwarantem praw. 

Świetną mam pamięć — pomyślał zatrzymując się za progiem Sali Egza
minów i wtedy oblał go zimny pot. — Czy przypadkiem nie pomylił szyfru? 
Ześliznął się plecami po ścianie i ukucnął przed progiem kuląc głowę w ra
mionach i obejmując kolana ramionami najciaśniej, jak zdołał. Bał się, że ktoś 
może zobaczyć, jak bardzo dygoce ze strachu. Jeszcze słyszał, tak mu się wy
dawało, jak mechanizm tyka idąc nieodwołalnie naprzód. 

Władcy wyrwano rurkę szarpnięciem ręki w złotej rękawicy, co jak zwykle 
poszło szybko, mimo zwyczajnego zaciskania szczęk. Kurek był zakręcony 
od dłuższej już chwili. 

Nie tylko z powodu przedłużenia rozkoszy jedzenia władca starał się jak 
najbardziej przeciągnąć posiłek. Robił to również ze strachu, bo zaraz po je
dzeniu, kiedy czuł się ociężały i senny, czekał go zwyczajowy egzamin, jakiemu 
z urzędu był poddawany. 

Nigdy nie potrafił zgadnąć, jakie trzy pytania zostaną mu zadane. Zasta
nawiał się co dzień nad dziedzinami, z których mogły pochodzić, lecz nigdy 
nie utrafił w jedno choćby pytanie. Od odpowiedzi zależało jego życie. Co 
dzień jego los zawisał na małym znaku zapytania. Nieprawidłowa odpowiedź 
karana była śmiercią, więc nie był pewien dnia ani godziny. 

Nigdy też nie wiedział, czy podał właściwą odpowiedź. Zawsze miał wątpli
wości, ale chyba odpowiadał trafnie, bo przecież żył. Kiedy czekał, aż na 
ekranie ukaże się znak plus lub minus, tracił oddech i chwila, w której się roz
strzygało jego życie, wydawała się nie mieć końca. Zamierało wtedy jego serce 
i czuł, że krew spływa mu do nóg i on leci głową w dół z wysokiej skały. 

Zastanawiał się, kim są ci, którzy zadają pytania? Kto ocenia prawidłowość 
odpowiedzi? Często był pewien, że plecie głupstwa, jednak na ekranie poja
wiał się znak plus: egzamin zdany. Podejrzewał, że jego los zależy od kaprysu 
nieznanych mocy, a nie miał kogo zapytać o prawdę. Czterej, którzy go nosili, 
nie mieli przecież otworów na usta, inni wykonujący przy nim niezbędne 
czynności kryli twarze za żelaznymi maskami. Podejrzewał, że są automatami. 

Ale uczony jest człowiekiem! — powiedział sobie z radością. — Może nie
zupełnym, lecz coś w nim jest ludzkiego. Trzeba go zapytać, przecież da
wał mu rano rady dotyczące chłopca, wydawały się rozsądne. 

Dlaczego dzisiaj dręczą go takie problemy? — zastanawiał się czekając 
w Sali Egzaminów na rozpoczęcie wyświetlania pytań. Ekrany były jeszcze 
ślepe i matowe. Zazwyczaj drżał ze strachu, teraz jednak robił w myślach 
rachunki. 

Przypominał sobie wszystkie swoje dni biegnące niezmiennym, ustalonym 
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trybem. Po egzaminie sadzano go w pustej Sali Pracy. Wykonywał prawie 
mechaniczne czynności i nigdy nie dręczyły go żadne wątpliwości, chociaż 
miał dużo czasu na rozmyślania. 

Siedział przy pustym stole: rozcierał glinki na barwiczki. Zawsze myślał 
wyłącznie o śledzących go ekranach i oczach kamer fotografujących każdy 
jego ruch. Starał się jak najdokładniej roztłukiwać bryłki, rozdrabniać w ma
łych moździerzach i potem wsypywać proszek do właściwych miseczek. Kiedy 
rozbijanie było zakończone, musiał rozcieńczać farby własną śliną. Od dokład
ności rozmiażdżenia zależał potem stopień trudności tej fazy robienia farb. 

Myślał więc tylko o dokładnym wykonywaniu czynności, jakby były rytua
łem, w najdrobniejszym fragmencie. Dręczył go głód, zabijał tę myśl pragnie
niem wypoczynku i wyobrażeniem sobie, że już na głównym ekranie zapaliło 
się zielone światełko: pozwolenie na odpoczynek. Wyprostowywał wtedy plecy 
i zamykał oczy. Nie myślał o niczym, tylko się starał rozciągnąć tę chwilę jak 
najbardziej. Zawsze odpoczynek wydawał mu się za krótki, ale bał się pro
testować. Tak musiało być i zachowywał posłuszeństwo. 

Wiedział, że ustalony rytuał był ochroną przed ludźmi. Mówiono mu, że 
ludzie są odrażający, a na dowód ich wstrętnego wyglądu postawiono obok 
niego ohydnego uczonego. Okrucieństwo ludzi, ich krwiożercze instynkty 
były powodem zamknięcia go w twierdzy. 

Teraz siedział przed ekranami czekając na rozpoczęcie egzaminu i wy-
cmoktując z zębów resztki zupki zastanawiał się, dlaczego ten ranek jest zupeł
nie inny od poprzednich. Uświadomił sobie, jak okropne było jego życie, ale 
dotychczas sądził, że tylko w takim kształcie jest możliwe. 

Rozejrzał się po Sali Egzaminów: ekrany, wszystko zimne i nieprawdziwe. 
Egzamin przecież jest wyłącznie formalnością — uświadomił sobie tę 

prawdę. Przecież nieraz dawał niewłaściwe odpowiedzi — teraz był tego 
pewien. A jednak uznawano je za dobre, Egzaminują mnie, bo to jest upo
karzające. Całe jego życie było pełne pozorów, strachu i hańby. Kim są ci, 
których jestem więźniem? — krzyknął do siebie w duchu. Chcę poznać 
prawdę! — uświadomił sobie ze zdziwieniem. 

Miał tę okazję, chłopiec chciał mu wyjawić jakieś prawdy, ale wtedy ran
kiem ledwo do jego świadomości doszedł sam fakt obecności chłopca, a jego 
słów prawie nie rozumiał. 

Wydałem chłopca na śmierć — pokiwał głową nad samym sobą. Ale 
jeszcze nie słyszał wycia tłumu. 

— Oddajcie chłopca! — krzyknął. 
Było już za późno, właśnie się rozpoczął egzamin i ekrany wyświetliły pierw

sze pytanie. Trudno mu było się skupić. Zresztą, nie było ważne, mógł odpo
wiedzieć byle co i tak to zostanie uznane, ale opanowała go duma, milczał. 
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Zaniepokoił się, bo chłopiec nie wracał. — Zabrali go natychmiast, a każą 
czekać z oddaniem — burknął ze złością. Patrzył na ekran i wcale się nie de
nerwował widząc wyskakujące cyferki — odliczano mu czas. 

Rozejrzał się: chłopca wciąż nie wprowadzano. 
A może mi go nie oddadzą? Nigdy przecież nie wykonywano żadnych 

jego rozkazów. Prawdę mówiąc nie wiedział, że w ogóle wolno mu wypo
wiadać życzenia. Chłopiec więc żyje, oczywiście — uspokajał siebie w duchu. 
Żyje dzięki temu, że są rygory i obostrzenia — jeszcze raz rozejrzał się po 
sali teraz znowu innymi oczami. Czyżby w jego katorżniczym życiu był ja
kiś sens? 

Na ekranie wyświetlono następne pytanie, nie przeczytał go nawet, bo uświa
domił sobie, że wydany rozkaz był w ogóle jedynym, jaki kiedykolwiek wypo
wiedział. — Może więc został wykonany? 

Nie odpowiedział na pytanie, myślał tylko o chłopcu i drżał bojąc się, że 
usłyszy zadowolone wycie tłumu. Nie zniesie mlaskania i ryku rozkoszy. 

Na ekranie już odliczono czas i strzałka pokazała, że drugie pytanie nie zo
stało uznane. Zostało mu jeszcze parę chwil życia i ostatnia szansa. Już wy
świetlono trzecie pytanie. 

Władca przybliżył swoją twarz do ekranu i uświadomił sobie, że to jest on 
sam. Spostrzegł pierwszy raz w życiu swoją minę. Zobaczył, jaki jest napraw
dę: sztywno siedzące, agresywne monstrum z zaskorupiałymi warstwami 
szminek na nigdy nie mytej twarzy. 

Jaką naprawdę mam twarz? — zastanowił się i dodał, kim jestem? Uniósł
szy z wysiłkiem ręce zdrapywał grube warstwy farb z czoła i policzków. 
Pochylił się i jeszcze dokładniej przyjrzał się sobie. 

Chłopiec nie wracał. A on pochylony zobaczył, że ekran zbladł i przestał 
wyświetlać ostatnie pytanie. To już koniec — pomyślał, ale bez trwogi. Wska
zówki nieustannie posuwały się naprzód. Jego czas się skończył i to właśnie 
wtedy, kiedy zaczął się zbliżać do prawdy o sobie samym. 

Do sali wszedł nagi uczony. — Czy wiesz — zapytał — że nie wykonuje się 
żadnych poleceń władcy? Uczony przypomniał sobie ustawy, które kiedyś 
wykuwał na pamięć, to go ośmieliło, więc wstał i wszedł do sali z takim pyta
niem. 

Na ekranie wskazówka stała na ostatniej kresce. Władca to zobaczył i uświa
domił sobie, że zaraz zostanie strącony ze skały. Może chłopiec przyjdzie — 
ucieszył się. I wszystko się odmieni? Nie myślał o śmierci, nie bał się, w je
go serce wstąpiła nadzieja. Nie wykonują moich rozkazów, jak to dobrze! 
Mądre są prawa, które gnębią — mówił sobie. Zniesie stokroć gorsze męczar
nie, bo dzięki nim chłopiec nie został zabity. 

Wtedy usłyszał dobiegający z dala pomruk, jakby szły wielkie tłumy. Zro-
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zumiał ten odgłos i oczami pełnymi trwogi zawisnął pytaniem na twarzy uczo
nego. Wydało mu się, że widzi brudne masy ludzi — mutantów z kłami i pła
tami parszywej skóry takiej samej, jaką zasłaniał rękami uczony. Miasto mu
siało być poprzerzynane cuchnącymi zaułkami, w których zbierała się jak ropa 
masa ludzka. Widział też chłopca stojącego w cienkiej koszuli i patrzącego 
ufnymi oczami na rojącą się czerń. 

Z góry parzyło ostre, granatowe słońce, które chyląc się ku zachodowi było 
wyjątkowo okrutne. Władca zamknął oczy, dobiegł go skowyt i wrzask. 

Zerwał się z tronu. Przytrzymały go magnetyczne sandały. Chciał biec na 
pomoc. Wszystko mu przeszkadzało, ciężka odzież, sandały. Zerwał z głowy 
perukę i cisnął ją o posadzkę. Zrobiło mu się zimno w nagą czaszkę, więc ma
chinalnie przesunął dłonią po skórze. Wyszarpnął stopy z sandałów i pierwszy 
raz w życiu dotknął nagą stopą podłogi. Nowe, nieznane doznania tak go zdzi
wiły i zaskoczyły, że stał i wsłuchiwał się w siebie. 

Zachwiał się, był bardzo słaby, nigdy przecież nie pozwalano mu stać o włas
nych siłach. A może nowe doznania, nagłe prawdy tak na niego wpływały? 
Usłyszał skowyt. Już po wszystkim. 

Oparł się rękami o ekran, by nie stracić równowagi. To one są winne wszyst
kiemu: maszyny, soczewki, ekrany. Zapragnął je stłuc, zemścić się za te wszy
stkie dni pełne strachu, kiedy siedział na egzaminie i czekał na wynik wpatrzony 
w ekrany z tępą rozpaczą. Runął na ścianę, a wtedy w drzwiach stanęło czte
rech w złotych maskach. 

Nie wiedzieli, co mają uczynić. Władca wprawdzie nie odpowiedział na py
tania, ale czy należy uznać, że nie zdał egzaminu, skoro milczał? Czy mają go 
od razu strącić ze skały, czy poczekać do następnego dnia, do nowego egza
minu? Dzisiejszy można by uznać za pomyłkę mechanizmu. Wiedzieli przecież 
doskonale, że maszyny są zawodne i wskazań ich nie należy brać pod uwagę 
ani tym bardziej być im posłusznym. 

Porozumiewali się wzrokiem i bez słowa zadecydowali, co należy uczynić. 
Władca się zatrzymał na ułamek sekundy widząc wejście czterech w zło

tych maskach. Więc już po niego przyszli? Krew mu spłynęła do nóg i czuł, 
że leci ze skały. 

Zapomniał o śmierci, ale ona po niego sięgnęła. Jest człowiekiem, odkrył 
to dzisiaj, choć będzie się bał, nie pokaże strachu. Tylko musi jeszcze spraw
dzić, czy jego ciało wygląda jak ludzkie, czy też są na nim łaty parszywej skóry, 
jak u doradcy. Zdarł z siebie wierzchnią szatę i zszarpywał kolejne suknie. 
Śpieszył się, trzeba zdążyć, zanim do niego podejdą czterej. Nie może umrzeć, 
zanim nie dowie się prawdy. To chciałeś mi powiedzieć, chłopcze? — zapy
tywał w myślach i uśmiechał się. 

Już stoją w progu okrągłego jak rura korytarza i porozumiewają się oczami. 
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Ustalili, że go zabiją, skłaniają ku sobie mechaniczne głowy na tle rudej miedzi 
ścian, w świetle fioletowych błysków. 

Lecz oni stali zaskoczeni obnażaniem się władcy. Byli pewni, że nie należy 
dopuścić do jego śmierci, był nieszkodliwy, a po zrzuceniu go ze skały należa
łoby wprowadzić tyle nowości! Wiązało się to z niepokojami i zmianami. 

Uczony również się zatrzymał zaskoczony czynem władcy, który już się 
mocował z ostatnią pomarańczową koszulą. Zaraz stanie przed wszystkimi 
nagi i porównają ciała. Może się okazać, że skóra władcy jest gładka i czysta, 
a wtedy ktoś mógłby zadecydować, że on, uczony, jest odmieńcem. Jeszcze 
nie przebrzmiało wycie tłumów. Hałastra stała pod bramami pałacu u stóp 
twierdzy. Była tak blisko, a taras nie miał poręczy. 

Skoczył krzycząc coś niezrozumiale o człowieczeństwie, prawdzie i o tym, 
że jest bez winy. Chwycił koszulę władcy, by mu ją obciągnąć. Upadli sza
mocząc się, władca był bardzo słaby. Uczony nie wiedział, jak to się stało, 
pchnął władcę, a ten potoczy! się szybko po wypolerowanej posadzce i obra
cając się wokół własnej osi, wpadł w rurę korytarza i bez ratunku ześlizgiwał 
się na zewnątrz. 

Nie zdążyli skoczyć, by go pochwycić i uratować, byli nieruchawi w swych 
złotych ubraniach, przyzwyczajeni do rytuału, nie wiedzieli, co czynić. Ga
pili się teraz na uczonego leżącego w ogłupieniu na stosie królewskich szat. 
Znowu porozumieli się wzrokiem, odgadli, co powinni uczynić. Pochwycili 
go mocnymi ramionami. — Nie chciałem tego! — krzyczał wijąc się. Bał się 
tłumów. — Zapomniałem szyfru — bełkotał — pomyłkowo nastawiłem — ale 
ostatnich słów nie zdołał domamrotać, bo już mu zakładali perukę i sztywne 
szaty, by wszystko było jak przedtem. 

Władca ześlizgując się po zboczach żelaznej góry i tłukąc się o metal, jeszcze 
próbował przesunąć dłońmi po skórze, by poznać prawdę o swoim człowie
czeństwie. I zanim wpadł w gąszcz żywych, wijących się kwiatów o kolorze 
wątroby i o konsystencji gnijącego mięsa, zanim go omotały ciemnoróżowe 
błony, jeszcze usłyszał ryk uczonego przebranego już i posadzonego na tro
nie. Malowano mu twarz i wyrywano paznokcie stóp uwięzionych w magne
tycznych sandałach. 



Myto 

Przez szyby superauta ta niesamowita droga wyglądała jak wiejska i spokojna. 
Na modrym niebie, wśród łagodnych chmur śpiewał nie istniejący skowronek. 
W powietrzu wirował złoty kurz, który przenikał przez metal i ciało. Po obu 
stronach drogi ciągnęły się ogrodzenia, które nimi wcale nie były. Dalej leżały 
zbyt zielone pastwiska upstrzone nieruchomymi kwiatkami. 

Samochód lśniący jak stal tnie powietrze niby klinga. Kierownicę dzierży 
dżentelmen w wiatrówce dobranej kolorem do foteli. Żona siedząca obok de
monstruje fryzurę i wyniosłe miny. Nic dziwnego! Kiedy się jest małżonką 
bogatego i mknie się samochodem jak ten, można pokazywać swoją wyższość. 

Na tylnym siedzeniu infant i księżniczka. Wykarmione nastolatki, których 
marzenia są zaspokajane w lot. 

Ale cóż to? Drogą można jechać tylko naprzód, ogrodzenie ciągnie się kilo
metrami. Czyżby wspaniały samochód wiózł ich prosto w klęskę? Dlaczego 
na trawie nie pasą się konie, a na kwiaty nie wpełzają robaki? Martwe są te 
zielone przestrzenie i sztuczne. Czy w ogóle są? 

Ale rodzina w aucie sądzi, że jedzie na zasłużony wypoczynek. Żadne z nich 
nie dostrzegło, że już została przekroczona niewidzialna granica. Są na tery
torium przeklętym, gdzie najgorsze może się wydarzyć. Zdążają wprost ku 
swemu przeznaczeniu. Jest ono nieodwołalne. Każdy otrzyma to, na co zasłu
żył. Ale trwoga jeszcze ich nie ogarnia. Patrzą bezmyślnie przez okna samo
chodu. Wykupili weekendowy wypoczynek w agencji „Humoto" i chcą użyć. 

— Wyjazd załatwiony na łapu-capu — powiedziała kąśliwie żona. — Po 
prostu wykupiło się atrakcje w pierwszej lepszej agencji. Nie o mój wypoczy
nek się zadbało, oczywiście. Wyjechać trzeba. Dokądkolwiek. Należy poka
zać nowy samochód, komu się da, a przy okazji można wyprowadzić rodzinę na 
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spacer. „Humoto"! Słyszał kto kiedy o takiej agencji?! Co to znaczy „Humo-
to"? — wzruszyła ramionami w wiecznej wzgardzie dla męża i jego poczy
nań. 

— Znowu te sprytne żółtki — burknął syn. — Wszędzie się wkręcą. — 
Mówiąc nie podniósł głowy, bo się położył tak, by ucho przylegało do radia. 
Słuchając muzyki czuł się bezpieczny, chroniła go przed światem zamykając 
w szumiącej muszli. 

— Wyczytałeś to w komiksach?! — powiedziała złośliwie siostra wskazując 
na dziecinne książeczki w jego muskularnych rękach. Wstrząsnęła głową go
towa, już do kłótni wciąż wszczynanej od nowa. Wielkie papierowe maki 
wpięte w ulizane włosy zatrzęsły się i rzuciły czerwone cienie na zbyt bladą 
twarz. Poprawiła okulary w kształcie kół i wcisnęła ręce w kieszenie. Rozwście
czona wyglądała jak straszydło, ale zawsze wszystko wiedziała i nienawidzi
ła tego. Czyżby lekceważyła taki dar i czy właśnie za to zostanie ukarana? 

— Więc jak reklamują swoje usługi? — wtrąciła matka, by zapobiec kłótni. 
Nużyły ją te wieczne swary. Odpowiedzi córki wcale nie była ciekawa, więc 
się zagłębiła w lustrze, by studiować swą twarz. Tylko własna uroda wzbu
dzała jej zainteresowanie. 

— „Poznacie prawdę. Przeżyjecie przygodę" — powiedziała dziewczyna. — 
„Jeżeli zapłacicie myto, uda się wam przejechać i wrócić". 

— To ty masz zapłacić myto — zauważyła zjadliwie matka, ale mąż tylko 
się skrzywił. 

— Przygody! — wykrzyknął chłopiec. — Szlachetni bandyci! 
— Do tego potrzeba charakteru, a nie pięści — siostra lekceważąco oszaco

wała szeroką pierś brata i jego wydęte usta. 
— No, co tam jeszcze piszą? — niecierpliwiła się matka. 
— „Życzymy wam wszystkiego najgorszego". A na okładce dużymi litera

mi wydrukowali ostrzeżenie: „Wszystko może się wam przydarzyć, tylko 
u nas wszystko jest możliwe". Małymi literami jednakże dodali: „Pamiętaj
cie, jedziecie na własne ryzyko. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Wszystko zależy od was". 

Matka wzruszyła ramionami. Wykryła właśnie dwa piegi, wyraźnie widocz
ne w zbyt głębokim wycięciu czarnej bluzki. Uniósłszy się na wysokich obca
sach sięgnęła nagim ramieniem ponad karkiem męża, by zasłonić okno. Słońce 
padło na twarz, wypudrowana grubo przypominała maskę upiora wiecznej 
kobiecości. Musnęła męża ramieniem, lecz on powiedział, by obcasami nie 
dziurawiła dywanika, bo sporo kosztował. 

Jak zwykle urażona, usiadła z rozmachem i zapadła w marzenia: Och, żeby 
pierwszego narzeczonego dotknąć jeszcze raz! Z tym mężem życie jest udręką, 
z tamtym byłoby bajką. 
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— Jedź szybciej — powiedziała zakładając nogę na nogę. Jej przykrótka 
biała spódniczka podciągnęła się aż na uda. 

Nie przyspieszył ani nie zwolnił jadąc z prędkością zgodną z przepisami 
ruchu. Nie umiał myśleć inaczej, jak tylko według reguł, pozostając w prze
konaniu, że wyłącznie one utrzymują społeczeństwo w karbach, a odstępstwa 
prowadzą do zagłady. 

Obok samochodu przekoziołkował suchy krzak gnany wiatrem, niebo nagle 
pociemniało, miejscami prześwitywało żółte słońce, a świat wyglądał jak 
cmentarz upiorów. 

— Co to jest?! — krzyknęła matka. 
Przed nimi widniała szara bryła. Była olbrzymia i oddychała sunąc ku 

nim. Odraza i strach opanowały ich umysły, bo żywa masa wciąż zmieniała 
kształty przypominając mięso bez skóry poruszające się samo. 

Przyhamowali i posuwali się powoli, lecz nie było innej drogi. Kontury 
bryły stały się bardziej wyraziste, z bezkształtnej masy wyłoniły się zarysy da
chów, otwory okien i plac. 

— To miasteczko — odetchnęła dziewczyna, która wszystko spostrzegała 
pierwsza. 

— Może tutaj ma coś się zdarzyć? — rzuciła pytanie lekko, lecz i ona się 
bała. Nawet tu nie będę wyglądać jak piękna kobieta — pomyślała z roz
paczą. 

Tu przeżyję przygodę — marzył chłopiec. — Okażę się tak silny, by się 
nie bać. 

Wiał wiatr, niebo nadal ciemniało, co chwila wśród kurzawy przelatywały 
kępy traw i wysuszone krzaki. Coś drapało w szyby. Jakże ostre musiało być 
tu słońce, skoro tak wysuszyło roślinność i glebę. 

Stanęli na niewielkim placyku otoczonym pustymi domami. Niepewni, co 
czynić, patrzyli przez szyby. 

— To miasteczko z westernu! — zauważył chłopiec. — Po prawej stronie 
saloon, po lewej bank, hotel. Wszystko jak na filmie. 

— Jedźmy dalej! — rozkazała żona. 
— Popatrz! — mąż wskazał przed siebie. Drogę zagradzała wysoka zapora. 
— Wycofaj! — krzyknęła żona. 
Chwycił za kierownicę, obejrzał się — za nimi wyrosła ściana, która wyda

wała się odlana z jednej bryły metalu. 
— Jesteśmy w pułapce! — histeryzowała żona. 
A jeszcze przed chwilą myślała., że jest w miasteczku, w którym przeżyła 

pierwsze uczucie. Mamiła się, że tu zobaczy swego najdroższego. 
— Trzeba po prostu wysiąść — zadecydowała córka, która zawsze podej

mowała najtrafniejsze decyzje. — Skoro był wjazd, musi znaleźć się wyjazd. 
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Pułapka się zamknęła? Coś musi ją otwierać. Poszukamy tego urządzenia — 
wyskoczyła, a za nią, zdążywszy chwycić ją za pasek, ojciec. 

— Chodźmy, syneczku — szepnęła matka. — To tylko western, nie bój się. 
Stanęli niepewnie obok samochodu trzymając na nim ręce, gotowi w każdej 

chwili wskoczyć z powrotem. Cztery małe figurki stały na bezludnym placu 
pod niesamowitym niebem. 

Czy z jednego z pustych okien obserwowało ich złe i bezwzględne oko szu
kając słabego miejsca, w które mogłoby ugodzić swym niewidzialnym pro
mieniem? 

Ledwo wyszli z samochodu, otoczyły ich głosy, krzyki, rozmowy, szmery 
i szepty. W stajni podkuwano konie, ,w hotelu ktoś przewracał karty księgi 
meldunkowej, by wpisać swoje nazwisko, pióro nieco skrzypiało; niewidoczna 
kobieta rozwieszała bieliznę i strzepywała wilgotne prześcieradła, w banku 
kasjer zatrzasnął szufladę. 

Spojrzeli na siebie przerażeni, a właśnie wtedy wahadłowe drzwi saloonu 
pchnęła niewidzialna ręka tak silnie, że stukano o ścianę. Ze środka buchnęły 
zmieszane głosy, splątane rozmowy, w połowie urwane zdania, okrzyki. Kle
pano się tam po ramionach, szeleściły tasowane karty, silne ręce rzucały non
szalancko na stół monety, stukano się szklaneczkami wódki. 

— On uwielbiał taką atmosferę — przypomniała sobie kobieta. 
Widziała już tylko jego kpiące oczy. On tam stoi oparty o futrynę i rozbawia 

towarzystwo. Zaraz zasiądzie do kart i pokaże swe słynne sztuczki. Jak on 
umiał szachrować! Nigdy nie zauważyła. No i wykantował ją, ale to wina tam
tej kobiety. Wrócił, jakże była głupia, że mu nie przebaczyła, bo z ukochanym 
każde życie słodkie. 

Zapominając o wszystkim ruszyła w kierunku drzwi. Mąż badał ścianę i nie 
zwracał na żonę uwagi. 

Kobieta stanęła na pierwszym stopniu wiodącym do saloonu i usłyszała, że 
w lokalu wszyscy odsunęli krzesła. Kiedy dotknęła nogą drugiego stopnia, 
goście przeszli do bocznej sali i choć bardzo szybko wskoczyła na.trzeci scho
dek, wszyscy zdążyli wyjść zamykając za sobą drzwi. Wbiegła do saloonu 
i spojrzała. 

— Hej! Ślicznotko! — usłyszała córka i choć była pewna, że nie do niej 
odnosiła się ta zaczepka, obróciła głowę za męskim głosem. Dochodził z ho
telu. W odpowiedzi niewidoczna dziewczyna zaśmiała się i uciekła. 

— Przyjdź tu do mnie — kusił mężczyzna, a córka szła już do niego nie 
wiedząc, że jest w polu niebezpieczeństwa. Zadudniły męskie buty, obcasy 
dziewczyny pomykały po stopniach w górę. Zabrzmiały chichoty w sypialni. 
Na pierwszym piętrze hotelu zatrzaśnięto okno. 
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— Co o tym myślisz? — zapytał ojciec, a dziewczyna ocknęła się i podeszła 
do ojca oglądającego zaporę. 

Została ocalona. Może na krótko, a może egzekucja tylko się odwlecze? 
Nagle: trach! trach! — strzały. Trafiony. Kwik konia. Zarył się kopytami, 

jeździec spadł. Po piasku chrzęszczą kroki, słychać je coraz bliżej. Czy leżący 
i nieprzytomny wie, że bandyta się zbliża? O, niech się ocknie! Uderzenie 
i następne jak młotem. Tylko udawał nieprzytomnego! Zerwał się, kiedy ban
dyta stanął nad nim i wyciągnął rewolwer. 

Upadł! Kto? Na pewno bandyta. Leżąc czołga się na plecach i odpycha 
obcasami. Umyka w hańbie przed lufą. Za plecami ściana, już nie ma dokąd 
uciekać. Leży oparty o nią plecami i patrzy w głąb czarnej lufy. Zastrzel go, 
to bandyta, po jego śmierci odetchnie świat. Zastrzel i odjedź wolny. No, zabij go! 

Chłopiec widział tę scenę, czuł ból, jak po upadku z konia. 
— Ale gdzie mama? — zaniepokoił się. Przypomniał sobie, że zmierzała do 

saloonu,.pobiegł za nią i to go uratowało. Na chwilę. 
Kiedy wbiegł przez wahadłowe drzwi, zobaczył ciemną salę barową. Ro

zejrzał się za matką. Stała przy drzwiach do bocznej sali i nasłuchiwała. Ujęła 
klamkę, ale nim zdążyła ją nacisnąć, zobaczyła syna. Uśmiechnęła się masku
jąc niezręczną sytuację i opuściła rękę. 

— Zamów coś do jedzenia — powiedziała i wyszła. 
Boczna sala musi mieć okno — pomyślała. Przecież można zerknąć prze

chodząc. Może go zobaczę? 
Chłopiec został sam w pustej sali. Zostawiła mnie — uświadomił sobie i od 

razu zaczął się bać. Rozejrzał się szukając kelnera, było bardzo ciemno. Może 
jest w bocznej sali? — pomyślał i przekroczył próg. 

Matka zeszła ze stopni i skręciła za prawy węgieł. Znalazła się w wąskiej ulicz
ce. Po obu stronach ciągnęły się wysokie płoty z desek, za nimi rosły sady. 
Wiedziała, że za chwilę dotrze do drewnianego domu, przy którym leży wielki 
kamień, to przy nim się żegnali. 

Nagle potknęła się o ten kamień i upadła na ziemię. Podniosła się i próbo
wała sczyścić ziemię ze swej spódniczki. Spostrzegła ze zdziwieniem, że 
tkanina ma zupełnie inny kolor. I jak pośledniego jest gatunku! Nic dziwnego, 
przecież to jej jedyna spódnica. 

Patrzyła na swoją dłoń metodycznie posuwającą się w dół i w górę. Jakże 
jest spracowana. Na palcu blizna, pamięta, dziabnęła się siekierą. 

Oczyściła spódnicę i przysiadła na kamieniu. Jakże jest zmęczona. Dlaczego 
siedzi tu na kamieniu, skąd wraca? Odprowadziła syna na dworzec, dzieci wy
rosły i poszły z domu. Zaczęła przypominać sobie całe swoje życie. Upływało 
między domem z kuchnią, jedną izbą do bielenia przed każdym świętem 

5S 



a podwórkiem z pompą. Ileż nanosiła się wiader! Mąż przepijał prawie wszy
stko i wciąż chodził do tamtej. 

Nie wróci do domu. Pójdzie w świat, bo przed nią tylko starość spracowa
nej kobiety. 

Ale dokąd ma iść? Obejrzała się na dom. Tylko tu jest jej miejsce. Nigdzie jej 
nie chcą. Więc zaraz wróci do domu, tylko posiedzi tu trochę, posiedzi na ka
mieniu. 

Ojciec i córka zbadali ścianę i nie znaleźli w niej żadnej szczeliny. 
— Wejdę do wnętrza budynku — powiedział ojciec. — Może tam coś od

kryję? 
Kiedy odszedł, dziewczyna spojrzała w okno hotelu. Nie było już zamknię

te, lecz otwarte i osmalone pożarem. Zwisała z niego lina nie sięgająca ziemi. 
Idę obejrzeć drugą zaporę — usprawiedliwiła się w duchu wpatrzona w okno. 

Zauważyła odciśnięte na piasku ślady męskich butów. Szedł kulejąc. A ona 
nieprzytomna już gnała w stronę hotelu. 

Wbiegła na schody, w kilku susach dotarła na piętro i weszła do sypialni. 
Łóżko stało na środku. Zaskoczyło ją, jakie było stare. Z pościeli pozostał tylko 
koc i kawałek sparciałego prześcieradła. Na grubej warstwie kurzu na 
podłodze odcisnęły się tylko ślady jej zelówek. Rozejrzała się ze strachem. 
Co ja tu robię? — zastanowiła się. Wokoło było strasznie, ale nie mogła się 
ruszyć z tego przeklętego miejsca. 

Przy oknie zalśniła szklista powierzchnia. Lustro? Czy to w nim miała się 
przejrzeć? 

Posłyszała trzaski i szum. Ogień! Wszystko wokół płonie! Już się zajęły pa
pierowe kwiaty na jej czole, zerwała je i wyrzuciła przez okno. W lustrze do
strzegła twarz. Zbliżyła się, lecz nic nie widziała, ściągnęła okulary i scho
wała je do kieszeni. Przysunęła się jeszcze bliżej do zamazanej powierzchni 
i w upiornym odblasku łuny dostrzegła odbicie. Była to bezmyślna maska. Patrzy
ła ze wstrętem, lecz jak urzeczona. Ależ to ona sama! Jej oczy! A gdzie jej 
dawna cudowna, bo własna twarz? 

Ktoś zawołał ją po imieniu, więc z wysiłkiem oderwała się od swego odbi
cia w tajemniczym lustrze i stanęła w oknie. Słyszała, że ogień jest tuż. Wy
ciągnęła ramiona. Nie umie pomyśleć o ratunku. Musi spłonąć. Stała bez
myślnie, czując, jak się zajmuje ogniem jej jasna sukienka. 

Kiedy matka wyszła, chłopiec poczuł strach. Sala była taka ciemna. Kelner 
musi być w bocznej sali. Otworzył szeroko drzwi i spojrzał. To, co zobaczył, 
wzbudziło w nim strach, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie zaznał. Krzyknął 
i puściwszy klamkę począł uciekać na oślep. Przed oczami miał wciąż kształt, 
który widział w sali. Nie umie go nazwać słowami. 

Nagle poczuł, że jest kimś innym i musi pójść na miejsce walki, trzeba się 
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przecież przygotować na odparcie niebezpieczeństwa. Szedł z rękoma luźno 
zwisającymi przy biodrach. Jego kołyszący się krok ostrzegał przeciwników, 
kto go zaczepi, nie pożyje długo. 

Tam na piasku leży bandyta: rozciągnięte ciało, plecy oparte o ścianę, gło
wa opuszczona na piersi, kapelusz zasłania twarz. 

Popatrzy na niego i rzuci mu w twarz lekceważące spojrzenie. To był nik
czemny człowiek, zabijał słabszych i nie znał litości. Podszedł do leżącego i po
trącił go końcem buta. Kapelusz spadł i chłopiec zobaczył twarz bandyty. 

Znał ją, była nieco starsza niż jego własna, zniszczona i wstrętna. Tak! To 
on sam! 

Cofał się. Nie, on nie stanie się bandytą. Przyrzeka to sobie, siła nie jest naj
ważniejsza na tym świecie. Jego plecy nagle napotkały opór. Rozejrzał się, 
Stał oparty o wysoki płot z desek ciągnący się po obu stronach wąskiej uliczki. 
W jej głębi krył się stary dom. Na kamieniu przed domem siedzi kobieta. 

— Mamo! — zawołał i puścił się ku niej biegiem. 
Ojciec stał pod budynkiem hotelu i patrzył na swoją córkę. Wyciągała 

ramiona i wyglądała tak. jakby miała się rzucić w dół. Wbiegł pędem po scho
dach. Były spróchniałe i trzeszczały. Kiedy dotarł na piętro, zawaliły się za 
jego plecami. 

Otarłszy twarz z kurzu wszedł do sypialni, szybko podbiegł do córki i schwy
cił ją w ostatniej chwili. Odwrócił do siebie, a ona spojrzała zamglonymi ocza
mi. — Pożar! Uciekaj! — wyszeptała. 

Trzymając ją w ramionach wyjrzał przez okno i uwolniwszy jedną rękę, 
pociągnął mocno linę. Powinna nas utrzymać — pomyślał i rozkazawszy dziew
czynie, by się go trzymała, zaczął powoli posuwać się w dół. Okazało się, że 
lina nie dosięga ziemi, więc skoczył i syknął z bólu, zabolała go kostka. Kuśty
kając doszedł jednak do samochodu i posadził w nim córkę. 

Kiedy chłopiec zbliżył się do matki, ta nawet nie odwróciła ku niemu głowy. 
Dopiero kiedy dotknął jej ramienia, odjęła dłonie od twarzy. 

— Nie zdążyłeś na pociąg? — zadała niezrozumiale pytanie, 
— Pociąg odjeżdża później — nie wiedział, dlaczego dał jej taką odpo

wiedź. — Odprowadzisz mnie, dobrze? — ujął ją pod ramię i lekko podniósł. — 
Mamy mało czasu, pospiesz się — ponaglił ją, gdy się ociągała. 

— Chodźmy — odpowiedziała głosem starej kobiety. — Mogę iść, drzewo 
narąbane, woda stoi w wiadrze. 

— Nie wracaj do tego domu — mówił łagodnie. 
Prowadził ją na wpół bezwładną, ale kiedy doszli do końca uliczki, matka nagle 

wyprostowała się i rozejrzała. Pochyliła się, by podnieść kamień i nie oglądając 
się rzuciła go za siebie. 

Po chwili podeszli do miejsca, gdzie leżał zabity bandyta. Chłopiec bał się, 
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że matka rozpozna twarz leżącego. Ale nie było żadnej twarzy, tylko czaszka 
kościotrupa. Kiedy znaleźli się bliżej, zobaczyli pomalowaną tekturę i wypcha
ny manekin. 

Zabrzmiał klakson samochodu. Puścili się biegiem, ale już po kilku krokach 
ze zdziwieniem stwierdzili, że są na placu przed samochodem. Zanim na do
bre usiedli, ojciec ruszył całym pędem. Zapory zniknęły. 

— Jesteśmy wolni — wyszeptała kobieta. 
Wkrótce minęli granice miasteczka. Ustał wiatr i niebo się rozjaśniło. Każdy 

z nich czuł, że jest własną fotografią w negatywie, czarne stało się białe, reszta 
zniknęła w oślepiającym słońcu. 

Jechali drogą między barierami, ale wszystko wyglądało radośniej. Mieli 
wiele spraw do przemyślenia, matka trochę popłakiwała. Drażniła ją przykrótka 
spódniczka i dekolt. Od dziś będzie się ubierać i zachowywać stosownie do 
swego wieku i pozycji męża. Rozpocznie nowe życie, zrozumiała, jakie by 
ono było, gdyby wybrała tamtego. 

Przejechali obok samochodu, w którym siedziało kilka osób z głowami od
rzuconymi na oparcia. Dziewczynie wystarczył jeden rzut oka, by stwierdzić, 
że od dawna nie żyją. Ich skóra była cienka i wysuszona. Ręce młodego męż
czyzny wciąż ściskały kierownicę, a siedząca obok niego dziewczyna nie stra
ciła uroku. Na tylnym siedzeniu wcisnął się w kąt starszy mężczyzna. 

— Oni są z tektury, nie bój się — szepnął brat. 
— Skąd wiesz? 
— Widziałem w miasteczku. A najpierw myślałem, że to bandyta. Miał 

moją twarz, a mama siedziała na kamieniu przed rodzinnym domem i mówiła 
głosem starej kobiety. 

Dziewczyna znała marzenia matki o pierwszym narzeczonym. Więc tu go spo
tkała. 

Brat śni tylko o tym, by się stać najsilniejszy na świecie. To ze strachu. Ban
dyta o jego twarzy, umarły? Źle się spełniło każdemu z nich. 

— Mama coś mówiła? 
— Plotła o rąbaniu drzewa i pompowaniu wody. 
Dziewczyna zrozumiała, że matka zobaczyła swoje życie spełnione inaczej: 

w pracy i nędzy. 
— Braciszku — powiedziała — czy nadal chcesz stać się taki, jak bohater ko

miksu? 
— Chcę zapomnieć — potrząsnął głową. — Jestem już kimś innym. 
— I ja też — stwierdziła przypomniawszy sobie maskę w lustrze i bezrad

ność wobec wielkiego zagrożenia. 
— Zostaliśmy wszyscy ostrzeżeni. Zmienimy się, bo już jesteśmy trochę 
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innymi ludźmi — poczuła się oczyszczona. Miasto spełniło marzenia, dowie
działa się, że pewne z nich są niszczące. Teraz należy rozpocząć inne życie. 

— Widać autostradę wprost przed nami — powiedziała matka, która już 
nie zasłaniała twarzy. — Zaraz wrócimy do normalnego świata. 

Ojciec nie odwracając się rzucił dziewczynie papierowe kwiaty, które chwy
cił, gdy wyrzuciła je przez okno z hotelu. Wpięła je i przygładziła włosy. Z kie
szeni wyciągnęła okulary i zacięła usta. 

Autostradą mkną samochodami piękne kobiety, a ona jest brzydką dziew
czyną. 

Chłopiec poczuł, że wracają do świata, w którym przegrywa. Odchylił okład
kę komiksu i przytulając ucho do głośniczka radia znowu stał się bezpieczny. 

Matka upudrowała się szybko, wygładziła spódniczkę i założyła nogę na 
nogę. 

— Co to jest?! — krzyknął ojciec. 
Przed nimi widniał most przerzucony ponad rozpadliną. Kiedy się zbli

żyli, brama na moście zaczęła się powoli zamykać. Po chwili stalowe łapy za
grodziły drogę, nie było wyjazdu z miasta, gdzie spełniają się straszne marze
nia. Stanęli. 

— Oni nie byli zrobieni z tektury — powiedziała ponuro dziewczyna. — Ci 
ludzie w samochodzie — pokazała głową do tyłu. — Nie mogli wyjechać jak 
i my, siedzieli tak długo, aż skonali. Nie można uciec od siebie. 

— Co ty wygadujesz, dziewczyno! — skarciła ją matka. 
- Zapomnieliście o przyrzeczeniu danym sobie — mówiła córka z ponurą 

pewnością. — I ja powróciłam do swojej skóry. — Pomilczała chwilę i powie
działa gwałtownie: — Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy! 

Odpięła kwiaty i wyrzuciła je przez okno. — Precz z symbolami! Dobiorę 
sobie twarzowe oprawki — wyjaśniła chowając okulary do kieszeni. 

Chłopiec niczego nie słyszał, muzyka grała głośno, a przygody w obrazkach 
były pasjonujące. Matka spojrzała na ojca, na jego nieobecną minę i wzruszyła 
ramionami. 

— Nie umiemy — podsumowała dziewczyna — nie potrafimy być inni. 
Wysiadajcie — zerwała się — musimy tam powrócić i przeżyć wszystko jeszcze 
raz, wtedy się zmienimy naprawdę. Nauczka okazała się za mało bolesna. 

— Nigdy tam nie wrócę! — wstrząsnęła się matka. 
— A mnie się nic nie zdarzyło — powiedział ojciec. 
— Ty nie masz marzeń — zauważyła żona kąśliwie. — Kupiłeś sobie samo

chód i zaspokoiłeś wszystkie pragnienia. 
No, tak, to beznadziejne — pomyślała dziewczyna. Trzeba poczekać, aż 

wysuszy nas słońce — zamilkła, głowę kładąc na oparciu fotela. 
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Jednak chciała się zrehabilitować za ten moment, kiedy się poddała niebez
pieczeństwu, zaczęła myśleć, analizować, jej rola — wiedzieć wszystko. 

Tam musi być jakieś urządzenie, powiedzmy, halucynator. Gdzie może być 
zamontowany? Matka siedziała na kamieniu, brat zobaczył siebie jako zabi
tego bandytę na zewnątrz budynku. Tylko ja płonęłam w hotelu — myślała 
intensywnie. Ale nie zrezygnowała. Zwróciła się do ojca: 

— Jak to się stało, że mnie uratowałeś? 
— Zobaczyłem cię w oknie. Wołałem, nie słyszałaś. Schwyciłem twoje 

kwiaty, kiedy byłaś gotowa się rzucić w dół i wbiegłem po schodach. 
— Schody płonęły? 
— Ależ skąd! Po prostu się zawaliły ze starości. Tam nie było innych ścian 

oprócz frontowej. Jedynie budynek saloonu stał cały. 
— Okno nie było osmolone? 
— Nie, tylko farba się łuszczyła. 
— Byłam w sypialni i czułam bliskość ognia — myślała na głos. — Stojąc 

pośrodku pokoju i patrząc na łóżko jeszcze czułam, że jestem w rzeczywistości 
zwyczajnej. Potem podeszłam do okna, bo zainteresowało mnie lustro. Spoj
rzałam przez okno. Wtedy usłyszałam syk płomieni. Marzenia spełniają się 
tylko na wolnym powietrzu, widocznie urządzenie wysyła jakieś promienio
wanie, a ściany ekranują. 

Milczeli, chłopiec słuchał muzyki, a mężczyzna i kobieta patrzyli na siebie 
znowu wrogo. Dziewczyna postanowiła spróbować jeszcze raz. Uroda? To sprawa 
gustu i odpowiedniego ubrania, skończę z kontestacją, kwiatami, banalnymi kiec
kami — patrzyła intensywnie na żelazną bramę. 

— Daj mi to — wyrwała bratu komiksy z ręki. — Wyprostuj się — stuknęła 
go w plecy — i wyłącz to radio! Jesteś silny — z rozmachem uderzyła go w sze
roką pierś. — Pokonasz świat, tylko spróbuj! 

Popatrzyła na rodziców: — Wszyscy spróbujmy! 
Powolutku bramka zaczęła się odchylać, lecz szparka miała zaledwie kilka 

milimetrów. 
— Przecież mamy wspaniały samochód — zaczęła matka. — Niezawodną 

i silną maszynę. Można go rozpędzić i rozwalić bramę. 
— Nigdy tego nie zrobię — odrzekł ojciec. 
— Poświęć swoje marzenie dla nas — namawiała go złośliwie. — Wszyscy 

musimy coś stracić. 
Brama zatrzasnęła się ze szczękiem metalu. 
— Moje marzenia pogrzebałem dla was już dawno — odpowiedział ojciec. 
— Nie musisz niszczyć samochodu — znowu zaczęła matka. — Skręć i prze

jedź przez pastwiska, barierka jest słaba, nie zadrapie karoserii. 
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— A jeżeli tych pastwisk nie ma? — zapytała dziewczyna. — Ten krajobraz 
jest sztuczny. Pamiętacie wiatr, który nagle zadął i równie niespodziewanie 
ustał? Spójrzcie na słońce. Wciąż przebywamy na terytorium agencji >>Hu-
moto". Nie wiemy, jak ono naprawdę wygląda. A może po obu stronach ba
riery ciągną się przepaście? 

Ojciec wyjął kluczyki i zaczął powoli wysiadać. 
— Wracasz? — zapytała z niepokojem matka. 
— Moje marzenie — pokazał na samochód — na nic się nam nic przy

dało. 
— „Humoto"? — zastanawiała się córka. — Co to może znaczyć? Wiem! 

Human automatic — maszyna człowiek. I my — uruchamiani jak automaty, 
posłuszni mrzonkom. Musi tam być urządzenie, które działało na nas i po
wodowało, że zachowywaliśmy się jak automaty. Gdzie ono może być za
montowane? Wszystkie domy były tylko atrapami, nie miały ścian, a zale
dwie fasady, jedynie budynek, gdzie mieścił się saloon, był kompletny. W ba
rze niczego nie zauważyliście? 

Matka zaprzeczyła. 
— Pozostała tylko boczna sala, tam musi stać to urządzenie! Wyłącz je! — 

krzyknęła za ojcem. 
On już szedł., widzieli jego plecy, oddalał się szybko. 
— Widziałem — powiedział chłopiec, który dopiero teraz się ośmielił i uświa

domił sobie, co spostrzegł. — Otworzyłem drzwi do bocznej sali. Mama trzy
mała za klamkę, ale jej nie nacisnęła. Ja to zrobiłem i... — zakrył oczy. — To 
było straszne. 

— Mów, no, mów — dziewczyna oderwała jego dłonie od twarzy. 
— W tej sali patrzyła na mnie szara bryła, poprzerzynana żyłami, w które 

powtykano urządzenia elektroniczne. To żyło, ruszało się, oddychało, 
ale było maszyną. Tego nie da się wyłączyć ani zabić. 

— Widzieliśmy podobną bryłę — uzupełniła dziewczyna. — Potem ona 
zamieniła się w miasteczko, w nasz wewnętrzny pejzaż. Ale jesteśmy paskudni! 

— Zatrzymaj się! — krzyknęła matka chcąc wyskoczyć z samochodu, ale 
ledwo stopą dotknęła ziemi, cofnęła nogę przerażona i zatrzasnęła drzwiczki. 

Mężczyzna nie słyszał. Nie mam marzeń, tak o mnie myślą. A przecież nie 
zawsze byłem taki bez treści, posłuszny wszelkim regułom. 

Zaczął sobie przypominać swoją młodość. Pragnął zostać malarzem. Chodził 
w fantazyjnym berecie, z płótnami pod pachą. Ze studentami uczelni artystycz
nej dyskutował o posłannictwie sztuki, chciał zbawić świat. Ale musiał ze
pchnąć marzenia w głębinę, z której dopiero teraz wyjrzały. Co mówił ten żółtek 
w agencji „Humoto"? „Chyba pana stać na rozliczenia?" 
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— Nie słyszy - powiedziała dziewczyna. — I on musi zapłacić swoje myto. 
Zaczął płacić, ale wplątał się w moje przeżycie. 

— Jeżeli pokona,.. _ zaczęła matka. 
Bramy na moście były zaporą nie do przebycia. Bali się stąpnąć na trawę 

pastwisk. Słońce świeciło tak ostro, że mogło wysuszyć im twarze, zanim ojciec 
wróci. Jeśli wróci. 



Telerodzinka 

Skrzyp drzwi, turkot inwalidzkiego fotela. Kółka przestają się obracać, trzaski 
przełączników, cichy szmer włączonych urządzeń. Opada płyta gramofonowa i jest 
na dzień dobry staroświecka muzyczka — lekka, łatwa i przyjemna. Włączenie 
mikrofonu, lekkie dmuchnięcia. 

Teledruh: — Hej! Telerodzinko... Zapomniałem, do licha, o włączeniu lin-
gwatora, bez tłumacza ludzie nie zrozumieją mojej mowy. Kogo dzisiaj bu
dzimy? Gdzież harmonogram? Ileż tu papierzysk, diagramów. Lekki rumor, 
coś spada. Och mój nos. Krwawi? Na szczęście nic mi się nie stało. Za mało 
jestem zautomatyzowany, ale i tak dobrze, że mogę pracować nie mając rąk 
i nóg. To los takich, jak my, ofiar. Włączaj wszystko czołem, brodą, nosem, 
ale gdybym nie miał tego studia, to czym bym był? Lepiej sobie nie odpowia
dać na to pytanie, bo, brrr, zimno się robi ze strachu. Dali ci półżycie, a więc 
trzymaj się, teledruhu, tego, co masz, rękami i nogami. He, he, udał mi się 
dowcip. Muszę trochę siebie rozweselić, zanim zacznę omamiać tych bieda
ków. Tak będzie dziś i jutro, i zawsze, póki... Lepiej przestać o tym myśleć, 
za moment muszę rozpocząć pracę. Sprawdźmy w rubryczce nazwisko osoby, 
od której zaczynamy. Pani Jons. Teraz chwila skupienia i zaczynamy. 

— Hej! Telesłuchacze! Tu wasz stary teledruh. Budzę, jak co dzień, od lat, 
jestem zawsze z wami, nieodzowny, niedotykalny, a wszędobylski. Wyłączysz 
go, a on sam się włączy, wyrzucisz drzwiami, a wejdzie oknem. Dzień dobry, 
witajcie, wesołego dnia, szczęścia i słodyczy wasz teledruh dziś wam życzy. 
Hej, pani Jons, już na ekranie widzę panią w łóżeczku. Kochana Suzy, pozwól 
tak do siebie mówić, czy ktoś cię ostrzegł, że dziś bęc! na ciebie wypada? O, ja
ka ładna nocna koszulka, czy zawsze wyglądasz tak ponętnie? Szmer zmiesza
nych głosów męskich i żeńskich wymieniających powitania. Pani Jons ziewa głośno 
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i szura pantoflami, słychać lekkie kroki, otwieranie i zamykanie drzwi szmer 
wody 

Chłopak: — Co ona robi w łazience? Chcę widzieć! 
Teledruh: — Zamknęła za sobą drzwi. Co wy na to, kochana telerodzinko? 
Męski głos: — Nie zna reguł. 
Starsza kobieta: — Jeszcze młoda. 
Teledruh: — A więc wybaczymy jej, pierwszy raz jest bohaterką dnia. Ale 

chcę wam wszystkim przypomnieć, że takie odruchy fałszywego wstydu za
przeczają celowości istnienia naszej telerodzinki. Wszak oglądamy się na ekra
nie od lat, towarzyszymy sobie od kołyski do grobu. Ledwie się budzimy i już 
pstryk! teledruh jest na ekranie w waszym domu. Dzięki istnieniu naszej tele= 
wizyjnej rodzinki, której jestem spoiwem, mamy poczucie więzi społecznej. 
Wiemy, że w każdej minucie życia przygląda się każdemu z nas życzliwe oko 
teledruha i wszyscy członkowie naszej rodzinki obserwują się wzajemnie. To 
właśnie nazywamy intymnością, tylko my możemy się połączyć na falach 
o ściśle zastrzeżonej długości. 

Masz kłopot, połącz się z przyjacielem. Kontakt można uzyskać w sposób 
bardzo prosty: wystarczy pomyśleć o jakimkolwiek członku naszej telerodzinki 
i nieważne, czy on jest w Japonii, czy mieszka na Grenlandii, czy też na dnie 
morza, natychmiast wezwiesz go myślą i wejdzie do twego domu poprzez 
wielki ekran. Obserwując jego codzienność możesz w każdej chwili się przeko
nać, że twój bliźni jest taki sam ja ty: ma chwile słabości, rozpacza, boryka się 
z kłopotami, urządza awantury, bo nie umie pogodzić się z losem. Widząc to 
przestajesz myśleć, że ty jesteś gorszy, czy też twój los jest bardziej godny lito
ści. Wszyscy dźwigamy nieszczęście jednakowego ciężaru. Telerodzinka przy
stosowuje do życia w społeczeństwie. Nasze hasło: jawność życia rodzinnego 
zapobiega kompleksom. Wobec tego, pani Jons! Czekamy na wyjście z łazienki. 

Szorstki głos: — Przestań truć! Coś ty dzisiaj taki reklamowy? Trudno cię 
słuchać, nie możesz mówić normalnie? Skrzyp drzwi od łazienki. Gwizdnięcie. 

Szorstki głos: — No, no! Ależ się odstawiła w tej łazience! Co robisz dzisiaj, 
laleczko? 

Teledruh: — Słuchajcie, słuchajcie! Tak się zaczyna romans, no, powiedz
my flircik. 

Chłopak podnieconym głosem: — Uważam, że powinna zostać ukarana. Tak 
się nie robi, nie wolno zamykać drzwi, to zaprzecza idei naszej telewizyjnej 
rodzinki. Przecież ta podstawowa komórka społeczna została powołana po to, 
aby podtrzymać jawność życia. Dla nas, młodych, jest swoistą uczelnią, szkołą 
życia. A przecież, jak mówi teledruh, poznanie kobiet jest dla dojrzewającego 
męskiego organizmu szczególnie ważne. Ileż stresów oszczędza, ile komplek
sów rozładowuje w zarodku... 
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Szorstki głos: — Te, mały, masz jeszcze na to czas. Ale ukarać ją można, dla
czego nie, sam byłbym do tego pierwszy, byleby grzywny nie dawała, ale... 
He, he! 

Teledruh: — Damy jej szansę. Ma czas do wieczora. Zobaczymy, jak będzie 
dalej się zachowywać, ile nazbiera punktów karnych. Ale, proszę was, bądźcie 
wyrozumiali. Oto pani Jons przygotowuje sobie śniadanie. Cóż to będziemy 
dziś jedli? 

Starsza kobieta: — Resztki z poprzedniego dnia, jak zwykle. Nie karmią 
nas zbyt suto. 

Podmamusiała; — A ja nigdy nie jadam śniadań, boję się utyć. 
Mąż podmamusiałej: — I tak byś mi się podobała, troszkę okrąglejesz i tu, 

i tu. 
Podmamusiała: — Hi, hi, przestań, zabierz łapy, gdzie mnie ciągniesz, uch, 

mój ty erotomanie. 
Chłopak: — Gdzie oni poszli? Chcę zobaczyć, co robią. 
Teledruh: — Dzisiaj nie oni są na obserwacji, lecz nasza kochana Suzy Jons, 

która skończyła śniadanie i zabrała się do pracy. 
Dziewczyna: — Symbolicznej. Nie wolno nam pracować tyle, ile byśmy 

chcieli. 
Męski głos: — Solidna firma ta Suzy, głosuję za tym, żeby jej skreślić minus. 
Chrapliwy głos: — Umieram, umieram... 
Zmieszane głosy: — Kto to? Co się stało? 
Teledruh: — Myślę, że odezwała się nasza kochana babcia. Już w zeszłym 

tygodniu zapowiadała swą śmierć. — Babciu, włącz się, chcemy cię zobaczyć. 
Dziewczyna: — Czy bardzo cierpisz? 
Mężczyzna: — Nie może się włączyć, pomyśl o nas. 
Starsza kobieta: — Każdego z nas to czeka. 
Chłopak: — W takim momencie być samotnym... Po co mamy tę całą tele-

rodzinkę? 
Teledruh: — Ależ nikt z nas nie czuje się osamotniony, pomagamy sobie 

w każdej chwili życia, to przecież nasz cel. 
Mężczyzna: — Przestań wygłaszać komunały, teledruhu, i coś zrób z tą 

śmiercią, przecież płacimy ci za to. 
Teledruh: — Babciu, pomożemy ci umrzeć, tylko spróbuj się włączyć, po

myśl o nas. 
Dziewczyna: — A może ona nie chce myśleć o nas właśnie? 
Chłopak: — Jakże mogłaby nie życzyć sobie kontaktu z nami? Przecież jesteśmy 

jej jedynym kanałem łączności ze światem! Nikt z nas nigdy nie wychodzi ze 
swego pomieszczenia, z piwnicy czy z celi więziennej — inne nazwy, sens 
jednaki. Tak jest podobno lepiej, wciąż nas o tym przekonuje teledruh, więc 
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mu uwierzyłem, bo i gdzie pójść? Wszędzie albo promieniowanie, albo zatru
cie, lecz dzięki znakomitemu systemowi łączności czujemy się włączeni w orga
nizm społeczny. Każdy z nas jest trybikiem, lecz nie bezdusznym detalem 
maszyny, ale zindywidualizowanym mikroelementem absolutnie nieodzow
nym, by całość sprawnie funkcjonowała. 

Starsza kobieta: — Tak mówi zawsze teledruh. 
Teledruh: — Masz rację, zrozumiałeś wielką lekcję, bez systemu łączności 

bylibyśmy wyizolowani z życia, osamotnieni, ludzkie istnienie byłoby pełne 
cierpień, wręcz niemożliwe. 

Dziewczyna: — A tymczasem babcia nawet nie chce o nas pomyśleć. 
Chłopak: — Ale ja chcę zobaczyć, jak ona umiera. Gdzie mam się zapoznać 

ze śmiercią? Pragnę zdobyć wiedzę, jestem ciekawy i życia, i śmierci. 
Mężczyzna: — System audycjonizmu słono kosztuje. A kiedy potrzebny, 

nie działa. 
Podmamusiała: — Słone? Co? Kawały? A może pieprzne? Nie bierze was 

mój dowcip? 
Szorstki głos: — Aleś rozkudłana! I ramiączko ci urwał. 
Podmamusiała: — Hi, hi. 
Chłopak: — Babcia umiera. 
Podmamusiała: — Oo! Ko... Tego... Czas jej, czas. 
Dziewczyna: — Jesteś podła. 
Podmamusiała: — Tak nie wolno się odzywać do starszych. 
Dziewczyna: — Dla jednego jesteś młoda, dla drugiego starsza, co? 
Chłopak: — A ja wiem, jak to się nazywa... 
Starsza kobieta: — Taki młody, a taki prostacki. Nie kochałeś nikogo? Nie 

czytasz poezji? Posłuchaj, przeczytam ci wiersz. 
Mężczyzna: — W takiej chwili, przecież babcia umiera! 
Podmamusiała: — Coś trzeba zrobić. 
Mąż podmamusiałej: — Chyba tylko zapalić świecę. 
Starsza kobieta: — Zmówić modlitwę. Wyspowiadać. 
Mężczyzna: — Ale w naszej telerodzince nie ma księdza. 
Szorstki głos: — Cała propozycja upada. Musi umrzeć bez tego wszyst

kiego. 
Chłopak: — Ale czy na pewno umrze? Uda się jej to zrobić bez świec i tego, 

o czym mówiliście? 
Dziewczyna: — Jesteś potworem. 
Babcia: — Umieram, umieram. 
Chłopak: — Niech się pokaże, no... Chociaż twarz. Podobno ludzie wtedy 

się pocą i mają otwarte oczy. Kto jej zamknie powieki? 
Mężczyzna: — Przyjdzie służba asenizacyjna, przecież otrzyma od razu 
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informację, że jest więcej powietrza. Łączność taka, jak w telerodzince, nie 
pozwoli, by cokolwiek ukryć. 

Dziewczyna: — Babciu, nie słuchaj go, on jest okrutny, bo nikt nie nauczył 
go miłości, nie zna ciepła rąk matki, żadna dziewczyna nie zarzuciła mu nigdy 
ramion na szyję. Przebacz mu, babciu. On żyje w swojej celi, jak w łusce orze
cha, kontakt ze światem zewnętrznym ma tylko poprzez nasze telerodzinkowe 
połączenia, rzekome dobrodziejstwo... 

Teledruh: — Ale zapomnieliśmy zupełnie o naszej kochanej Suzy. Cóż 
ona porabia? Kochana telerodzinko, przenosimy nasze myśli i oczy na boha
terkę dnia, której nawyki, obyczaje i najtajniejsze nawet myśli poznamy dzisiaj 
w najdrobniejszych szczegółach. Od tego momentu będzie należała do nas 
niepodzielnie i w całości, jej sekretne życie wewnętrzne stanie się naszą wła
snością, a ona już nigdy nie będzie mogła nas opuścić. Podglądniemy jej pro
blemy, będziemy żyć jej życiem, oplączemy ją tysiącem naszych kłopotów, 
narzucimy, kompleksy, zarazimy lękami, aż znieruchomieje, jak poczwarka 
w oprzędzie niewidzialnych nici. To właśnie są najsilniejsze więzy, jakie mogą 
istnieć między ludźmi. 

Mężczyzna: — A Suzy stoi po prostu przy stole, na którym leży mnóstwo 
różnego rodzaju detali. Nie znam się na tym, ale to chyba jakieś części elektro
niczne. 

Chłopak: — Ona robi jakieś urządzenie. Czy to będzie do czegoś służyło, 
pani Jons? 

Podmamusiała: — Niegrzeczna! Wzruszyła ramionami i po prostu się od
wróciła do nas tyłem. 

Mężczyzna: — Zaczęła pracować z jeszcze większym zacięciem. Lutuje, łą
czy elementy. Bardzo zainteresowało mnie to, co robi. Niech nam nie zdradza, 
co wyniknie z jej pracy. Spróbujemy zgadnąć, każdy z nas przecież ma swój 
rozum, no nie? Na tym się opiera rozwiązywanie spraw w naszej telerodzince. 

Teledruh: — Uwaga, kochani, uwaga! Ogłaszam konkurs. Należy zgadnąć, 
jakie urządzenie montuje pani Jons. Termin: do końca dnia. Niech każdy na
pisze swoje propozycje, liczby nic ograniczam, aie proszę sobie wzajemnie nie 
podpowiadać i nie wchodzić w paradę, bo znowu zaczniecie się kłócić lub ktoś 
wpadnie w szał i trzeba go będzie asenizować. Włożyć kartki do zaklejonej ko
perty. Ha, ha, już się zrobiło wesoło z powodu konkursu. Najpierw trzeba 
włożyć kartkę do koperty, a potem zakleić. 

Starsza kobieta: — A nagrody, jakie będą? Czy warto zacząć myśleć? Ostatnio 
myślałam w... nie mogę sobie przypomnieć. 

Podmamusiała: — Patrzcie, jaka dwulicowa! Najpierw zbeształa chłopaka, 
chciała mu czytać poezję, a teraz się dopomina o nagrodę. 

Teledruh: — Macic rację, obie, oczywiście. Wszystkim, jak zawsze, przy-
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znaję rację. O nagrodach pomyślimy. Czytanie poezji nie ma związku z naszym 
konkursem. Bez nagród nie ma rywalizacji. Chyba znacie swego teledruha od 
tej strony, wciąż otrzymujecie dowody świadczące... 

Podmamusiała: — A aaaa... zmieszane głosy: — Co się stało? Jakiś wy
padek? Dlaczego krzyczy? 

Podmamusiała: — Moje dziecko! Moje maleństwo! 
Teledruh: — Tylko spokojnie, bez paniki, powiedz nam, co się stało. Jeżeli 

nie powiesz, nie będziemy ci mogli udzielić żadnej rady. 
Podmamusiała: — Moje dziecko wpadło do otworu. Tak głęboko, nie widać 

główki. 
Mężczyzna: — Chwileczkę, przepraszam, nie dosłyszałem, i nic też nie było 

widać. Do jakiego otworu wpadło dziecko? 
Starsza kobieta: — Czy to ważne, do wąskiego czy szerokiego? Tragedia jest 

taka sama. 
Mężczyzna: — Ale przecież rozmiar ma znaczenie zasadnicze. Jeżeli poznamy 

przekrój dziury, jej przeznaczenie, będziemy mogli wydedukować, gdzie prze
sunie się ciało, czy do kanalizacji, czy do zsypu? 

Dziewczyna: — Przestańcie, jesteście potworami! 
Starsza kobieta: — Co za ton! Ta dzisiejsza młodzież! 
Teledruh: — Zawieszam dyskusję, uznajcie, że dziewczyna was przepro

siła. Mamy ważniejszą sprawę, musimy wydobyć informację... Słuchajcie, słu
chajcie, wasz teledruh jak zawsze jest wam nieodzowny. Leczy dusze, ratuje 
ciało. Spuśćcie linę, niech się jej dziecko uchwyci, potem wystarczy lekko po
ciągnąć. Ale najpierw musimy uzyskać wypowiedź matki, która tak strasznie 
lamentuje. Patrzcie, jak łzy jej lecą, są szczere, ona nie udaje, demonstruje 
cierpienie bez szminki, bez reżyserii. Patrzcie i uczcie się, tak się objawia 
prawdziwy ból wyrażony w rozpaczy. Biedna kobieta! Straciła wszystko, co 
miała w życiu najdroższego. Jakże inaczej potoczy się teraz jej życie, a my 
obserwując je ileż się nauczymy! Jakiż to dla nas zysk. Całe masy naszego bólu 
się skanalizują poprzez oglądanie cudzych dramatów! A kto wam to zapewnia 
bezpłatnie, skutecznie, z donosem do domu? Wasz teledruh! 

Chłopak: — Nad czym się zastanawiacie! Pusta gadanina! Przecież ono 
mogło wpaść do jednego tylko otworu. Wszystkie inne są zbyt wąskie. Spraw
dziłem! Kiedy teledruh wygłaszał autoreklamę. Próbowałem wetknąć głowę 
do wszystkich kanałów po kolei. Tylko kanał łączności z naszym teledruhem 
ma wystarczający przekrój, by mogło tam wpaść dziecko. Przecież każdy 
z was musi o tym wiedzieć. A wy gadacie, by rozstrzygnąć, dokąd się dziecko 
obsunie. Dlaczego kłamiecie? Ciekawe, okropne. Ileż się w ten sposób nauczy
łem! Cóż zrobiłbym bez was, bez telerodzinki? Ona kształci, wychowuje, po
maga zrozumieć świat. Bez was byłbym niczym, nieskończenie samotnym... 
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Dziewczyna: — A ja miałam przez chwilę nadzieję, że zrozumiałeś choć 
trochę. 

Chłopak: — Dlaczego nic nie mówicie, dlaczego nie pomagacie dziecku? 
Mężczyzna: — Wiesz, że dzwonią, ale nie odgadłeś, w którym kościele. 
Chłopak: — Co to są kościoły, powiedzcie, od lat nie byłem na ulicy. Nie

wiele ze swego dzieciństwa pamiętam, a wojna trwa i trwa. Kiedy zobaczę 
świat, nie wiem. Nieważne teraz, jestem już głodny. Kiedy dostanę jeść? 

Mężczyzna: — Chciałby jeść, a nic jeszcze nie zrobił. 
Starsza kobieta: — Chłopcy w jego wieku dużo jedzą. 
Mężczyzna: — Ja w tym wieku walczyłem. 
Chłopak: — Mnie zwolnili. Jeść po pracy to jakiś przesąd. Nie rozumiem 

go, wytłumaczcie. 
Szorstki głos: — Odrzucili cię, boś mięczak. 
Podmamusiała; — Juuż! Koniec. Nie ma go! 
Mąż podmamusiałej: — Nie płacz, cicho, kochana. Od momentu, kiedy 

wpadł, wiedziałaś, że tym się to skończy. W kanale są tysiące wolt. Nie męczył 
się ani chwili. 

Podmamusiała: — Po co robią takie szerokie kanały łączności? By nas pod
glądać, kontrolować, pomiatać ludźmi. A jedzenie dostarczają wąskimi. 

Mąż podmamusiałej: — Cii, lepiej nic nie mów, wiesz, słyszą nas, widzą. 
Rozumiesz, dobór naturalny, słabsi, mniej inteligentni muszą zginąć. Nie pro
testuj, wiesz, co robią z opornymi ludźmi. 

Podmamusiała: — Był inteligentny, ale tej dziury nie sposób ominąć, chwila 
nieuwagi i nie ma ratunku. 

Szorstki głos: — Mogli powiesić kawałek słoninki na dnie... 
Chłopak: — Słoninka, a po co? Pamiętam z dzieciństwa, żyliśmy w nędzy, 

mama stawiała na podłodze małe urządzenia ze sprężynkami. Na myszy? Tak 
się nazywały? Przypominam sobie, brakowało pieniędzy na szkołę, jedzenie, 
teraz dzięki telerodzince mogę... Czemu taka cisza? Dlaczego nie odpowia
dacie? Od was mam się uczyć. 

Szorstki głos: — Szybko kapujesz, mały, ale nie do końca. Sam sobie od
powiadaj. 

Chłopak: — Moja mamusia stawiała na deseczce, te, jak im tam, umyślnie, 
żeby coś się w nie złapało. A kanał łączności przecież nie może być umyślnie 
zastawioną pułapką. O, nareszcie przypomniałem sobie to słowo. 

Teledruh: — Ależ moi drodzy, zapomnieliśmy zupełnie o naszej babci. 
Mieliśmy ją wspierać duchowo w chwili śmierci. 

Starsza kobieta: — Właśnie. Pamiętam taki wiersz: „Ach, ten niepokój po
rzućmy, umieramy razem". Rozumiecie, co poeta chciał przez to wyrazić? 

Dziewczyna: — Chciał powiedzieć, że odebrano nam intymność śmierci, 
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Kiedy odwracamy twarz do ściany, ekran Uczy krople śmiertelnego potu, 
a ktoś taki jak chłopiec bezdusznie żąda, by go nauczono, jak wygląda śmierć. 

Starsza kobieta: — W ogóle nie rozumiesz poezji. 
Mężczyzna: — Ale za to parę innych spraw dziewczyna pojmuje, jak należy. 

Ty nasza buntowniczko, powiedz, po co ci to? 
Dziewczyna: — Czy nie rozumiecie, że wszystko jest oszustwem. Żyjemy 

w kłamstwie... 
Teledruh: — A tymczasem umknęła nam z pamięci, nie odpowiada na żad

nym z zakresów wywoławczych... 
Dziewczyna: — Przecież mamy tylko jeden zakres, zastrzeżony dla nas, 

intymny, uniemożliwiający podsłuch. Dzięki tej tajemnicy mamy czuć ściślej
szą więź wśród naszej telerodzinki i w ten sposób jesteśmy wyłączeni z okrut
nego świata, gdzie wciąż się toczy wojna. Dzięki systemowi teleaudycjonizmu 
jesteśmy bezpieczni, bo nie ciekawi nas wychodzenie na ulicę, gdzie można 
dostać wiązkę promieniowania prosto w serce. A tymczasem okazuje się, że 
nasz intymny zakres łączności to jeszcze jedno kłamstwo. Mamisz nas, tele-
druhu, oszukujesz. Czy należysz do nas, do ludzi, czy...? Skąd się wziąłeś? 
Byłeś zawsze, odkąd sięgnę pamięcią, istniejesz dłużej niż inni ludzie, nigdy 
nie chorujesz, nie masz kłopotów i rodziny. Nie martwisz się o racje żywno
ściowe, nie narzekasz na ich szczupłość, wydaje się, że w ogóle nie jadasz, wcale 
nie oddychasz. Kim jesteś? Chcemy cię poznać całego, jak ty nas! Znamy tylko 
twoją twarz, wielką lśniącą, wścibską, współczującą na zawołanie, radosną, 
zasmuconą, żyjącą naszym życiem. 

Znamy twoje usta, język, krtań, słowa, potok słów. Usta poruszające się 
i słowa lepiące się nas, wmawiające. Pokaż się nam. 

Szorstki głos: — Kapujesz dobrze, mała buntowniczko. Tylko nie wiem, 
w jakim celu o tym mówisz, Przecież wszyscy wyrazili zgodę. 

Dziewczyna: — Nikt nie zaprotestował, nie zbuntował się, nawet nie pró
bował powiedzieć, że... 

Chłopak: — Nic nie rozumiem! Jacy oni? Nie ludzie, więc kto? Do kogo na
leży nasz teledruh? Czy do tych, którzy nastawili na dzieci te, jak tam, ze sło-
ninką w środku? Czy oni są groźni? Czy wszyscy wiedzieli, w jakim celu zro
biono kanały i dlatego nikt nie ratował dziecka? A zresztą, jak ratować, nikt 
z nas nigdy nie wychodzi z domu, wszystko nam dostarczają. W zbyt małych 
ilościach, ale zawsze punktualnie, a dziś? Jestem głodny! Kto nam dostarcza 
żywność, kto ją sporządza? Jak jest zbudowany świat, kim jestem i dlaczego 
żyję? 

Mężczyzna: — Nie zadawaj tylu pytań. Żyj, po prostu żyj, jak musisz, jeśli 
nie masz innego wyboru. 

Chłopak: — Ale ja nie chcę tak żyć. Chciałbym coś robić, żyć prawdziwie, 
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a ja przecież cały dzień spędzam przed ekranem obserwując was. Kto uznał, 
że się nie nadaję do pracy i walki? Mam same pytania i jestem głodny. Tele-
druhu, odpowiedz na nie. 

Teledruh: — Zapomnieliśmy o naszej babci. Wydaje się, że definitywnie za
kończyła swój ziemski żywot. Moje superczułe detektory nie wyłapują żad
nego drgania fal biologicznych. Pożegnaliśmy ją milczeniem, ale przecież 
o niej nie zapomnieliśmy. A teraz chwila muzyki dla uczczenia jej odejścia. 

Podmamusiała: — A moje spalone dziecko, co dla niego? 
Mąż podmamusiałej: — Przestań, kochanie, nic to nie pomoże... 
Starsza kobieta: — Musi upomnieć się o swoje, co się słusznie należy, to się 

należy. 
Chłopak: — On do niej powiedział, kochanie... No, ludzie... do takiej... 

Spójrzcie, jak ona wygląda, on sam też nie najciekawiej. A do mnie nikt nigdy 
nie powiedział czułego słowa. Kochanie, kochanie, o, jak się tego słucha! 

Dziewczyna: — Do końca twego życia nikt do ciebie tak nie powie. I umrzesz 
w samotności, a kiedy będziesz konał, oni o tobie zapomną. 

Chłopak: — Ja nie chcę tak żyć. 
Starsza kobieta: — Młodzi są, to się muszą buntować. Ale protest się na nic 

nie zda. Lepiej dla was, jeśli posłuchacie muzyki. 
Chłopak: — Oni się kochają! 
Szorstki głos: — A tobie zabronili, nie masz pozwolenia na nic, jej mąż, taki 

wymoczek, a wszystko dostał. 
Chłopak: — A co z prawem doboru naturalnego? Popatrzcie na mnie, rumor 

odsuwanego krzesła, jestem wysoki, dobrze zbudowany, o, psiakrew, uderzy
łem się głową w sufit. W tej klatce nie mogę nawet porządnie rozprostować 
kości. 

Szorstki głos: — Kilka lat siedzenia przed ekranem i upodobnisz się do jej 
męża. 

Chłopak: — Nie chcę! Dlaczego muszę tu siedzieć? 
Starsza kobieta: — A żyć chcesz? 
Chłopak: — Nie chcę żyć tak bez celu i sensu. Chcę... panią Jons albo naszą 

buntowniczkę. 
Mężczyzna: — Nam się wydawało, że on próbuje walczyć o sprawy zasad

nicze, ha, ha. A chłopak usiłuje wymóc małe przywileje tylko dla siebie. 
Starsza kobieta: — Nie buntuj się, wiesz, jaka jest kara za przewinienia? 
Chłopak: — Nie, tylko nie to! Zwariowałbym zamknięty samotnie w tej 

klatce. Kiedy patrzę na ekran i widzę was, nie czuję, że jestem na zawsze uwię
ziony w ciasnej przestrzeni. 

Teledruh: — Nasza teleaudycja rozładowuje kompleksy, przygotowuje do 
życia, pokaże ci, że... 
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Szorstki głos: — Zamknij się, mamy ważniejsze sprawy. 
Teledruh: — Jakże moglibyście żyć beze mnie, ludzie, czym byłoby wasze 

życie? Jestem wam nieodzowny, bo beze mnie czulibyście się zagubieni w okrut
nym nieznanym świecie, wśród toczącej się wojny. Surowe prawa techniki by 
was zmiażdżyły. Kto dostarczy wam żywności, kto zapewni łączność ze świa
tem, gdy mnie zabraknie? Czy możecie sobie wyobrazić, że światło gaśnie, 
a z ekranu znika moja twarz? Staje się ciemno, a wy siedzicie samotni w klat
kach waszych pokoi i nasłuchujecie, jak za oknami przewalają się niebezpieczne 
potęgi! 

Dziewczyna: — Wyłączcie go! Boi się tego. Popatrzcie, jak się łasi. Światło 
przygasa nieco. Słychać zmieszane głosy, krzyki i prośby o ponowne rozjaśnienie. 

Babcia: — Umieram, umieram... 
Podmamusiała: — Nie wytrzymam ciemności, nie zniosę osamotnienia, stra

ciłam dziecko. 
Starsza kobieta: — Dużo przeżyłam, chcę tylko w spokoju dotrwać do końca 

swoich dni. 
Dziewczyna: — Już stchórzyliście, małe, parszywe duszyczki. 
Chłopak: — Czy można go wyłączyć?! Mówi nam, że świat jest straszny. 

Każe nam bać się wojny, więc żyjemy w strachu. Jaka jest prawda? O, jaki 
jestem głodny! 

Dziewczyna: — A jeśli nie dadzą jeść? 
Chłopak: — Zaraz rozwalę wszystko! 
Szorstki głos: — Skończyć z teleaudycjonizmem! Dosyć! 
Starsza kobieta: — Nareszcie dostarczono jedzenie. 
Mężczyzna: — Mamy żarcie. 
Dziewczyna: — Jedzcie! Przestańcie myśleć, napchani będziecie czuli bło

gie zadowolenie. Mało wam trzeba! 
Mężczyzna: — Lepiej zrobisz, jak się zabierzesz do jedzenia. Bo jeśli zosta

wisz odrobinę na talerzu, zmniejszą ci porcję. 
Chłopak z ustami zapchanymi jedzeniem: — Znowu jacyś „oni". Kto? Trze

ba to sprawdzić, zrobię to kiedyś. Po prostu musimy się zbuntować przeciwko 
nim i tyle. 

Mężczyzna: — O, nie, żadnych protestów, życie jest mi zbyt miłe. Wyjątkowo 
dobre dziś jedzenie. 

Dziewczyna półgębkiem, szybko jedząc małymi kęskami: — Nikt nie chce się 
buntować z pełnym żołądkiem, w niestosownym momencie rzuciłeś taką pro
pozycję. 

Teledruh: — Zajrzyjmy do pani Jons. Ma wciąż pochylone plecy nad swoim 
urządzeniem. A wy, czy zakleiliście konkursowe koperty? Wasz najlepszy 
przyjaciel, teledruh już pomyślał o nagrodach. Dostaną je wszyscy. Ci, którzy 
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wygrali, i inni, z niewłaściwymi odpowiedziami. Tak będzie sprawiedliwie. 
W konkursie nie ma przegranych, bo opiekuje się wami wasz teledruh. 

Dziewczyna wciąż jedząc: — I wszystko wraca do normy. Będziemy siedzieć 
przed ekranami całe życie. Pozwoliliśmy sobie wydrzeć wszystko, przełyka je
dzenie, jesteśmy obnażeni... 

Szorstki głos: — He, he, poczekaj, aż zarobisz punkty karne, czemu się tak 
spieszysz? 

Dziewczyna: — Dzisiaj nie jest mój dzień. 
Chłopak: — Widzisz, i ty wróciłaś do normy, dałaś się z powrotem wciągnąć 

do gry. A ja jestem taki ciekawy życia. Mówiliście o tylu niezrozumiałych spra
wach. Czy dlatego o nich wiecie, że jesteście starsi? Gdzie mieszkaliście przed
tem? Gryzie owoc. Gdzie rosną takie owoce, kto je dla nas zbiera? Przecież jest 
wojna, promieniowanie, gdzie więc rosną drzewa. Chcę wszystkiego się dowie
dzieć i pragnę, żeby dziewczyna została ukarana i to dziś. 

Starcza kobieta: — Nigdy nie przekroczycie tej granicy, zaczarowanego 
kręgu. 

Podmamusiała: — Zabiją nas, jak moje dziecko, nie będę próbować żadnego 
buntu, wszystko we mnie wyciekło razem ze łzami. Nie potrzeba żadnej zmiany, 
chcę patrzeć na miłego teledruha, słuchać jego sympatycznych słów, pragnę 
być oszukiwana, kłamstwo jest wygodne i bezpieczne. Rozjaśnia się. 

Dziewczyna: — Gdybyś miała prawo decydować o sobie, urodziłabyś nowe 
dziecko? 

Podmamusiała: — Nie, nie mam siły, płacze. Nie podniosę się z tego nie
szczęścia. 

Mąż podmamusiałej: — Kochanie, nie płacz, szepcze do niej. 
Chłopak: — Znowu mówi „kochanie". Co to znaczy urodzić? 
Teledruh: — Teledruh wszystko ci zapewni i wytłumaczy w stosownym 

momencie. Doświadczenie nazywane urodzeniem dziecka jest krwawe i prze
rażające, dlatego staramy się maksymalnie oszczędzić go kobietom zezwalając 
tylko na określoną liczbę urodzin. 

Chłopak: — Kto się stara? 
Mężczyzna: — Oni, po prostu oni, Czy to ci nie wystarcza? Dostajesz je

dzenie, nie musisz nic robić. 
Starsza kobieta: — A może on właśnie by chciał coś robić? Ja w tym wieku... 
Podmamusiała: — Musimy się ze wszystkim pogodzić, taki nasz los. Nie 

buntujcie się, bo możecie wszystko stracić. 
Chłopak: — Nie może być gorzej, niż jest! Ja... 
Mężczyzna: — Za dużo chcesz, a za mało z siebie dałeś. 
Chłopak: — To zobaczycie! Rumor. 
Teledruh: — Co ty robisz?! Nie wywalaj okna, tam zatrute powietrze, Tylko 
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my cię chronimy przed światem, jego okrucieństwem, zapewnimy ci w odpo
wiednim czasie... 

Chłopak: — Przestań! Teraz albo nigdy. 
Podmamusiała: — Nie rób tego, bo oni nas wszystkich... jak moje dziecko. 
Starsza kobieta: — Tak dawno nie słyszałam ptaków, nie widziałam drzew, 

ale już nie mam siły, by pragnąć zmian. 
Mężczyzna: — Trzeba do tej sprawy podejść metodycznie. Postawić wnio

sek, przegłosować, wszak jesteśmy jedną rodziną. 
Teledruh: — Teledruh jest ci nieodzowny w tym momencie. 
Szorstki głos: — Czemu się tak przymilasz, teledruhu? I co to za nazwa? 

A może ty się boisz o siebie i dlatego się czepiasz naszych rąk? 
Dziewczyna: — A może to my jesteśmy nibie potrzebni? Nieodzowni, byś 

ty mógł żyć? 
Teledruh: — Ale zapomnieliśmy o naszej kochanej pani Jons... 
Pani Jons: — Ale ja o was nie zapomniałam, ani o tobie, teledruhu. Przyj

rzyjcie się, mam tu urządzenie, nad którym myślałam wiele lat. Dzisiaj połą
czyłam ostatnie elementy. 

Podmamusiała: — Może to niebezpieczne i znowu coś stracimy? 
Chłopak: — Taki jestem ciekawy! 
Pani Jons: — Zobaczymy twoją prawdziwą twarz, teledruhu. Przekonamy 

się, komu oddaliście się w ręce. Włączam. Patrzcie! To teledruh! Czyją ma 
twarz, czy ludzką? Czy jest jeszcze człowiekiem, nie ma przecież rąk ani nóg? 
Tylko taśmy z programami, rolki maszyn i mózg odżywiany sztucznie, on to 
fantom, zmora. 

Dziewczyna: — Koniec teleaudycji. Ludzie zwyciężą! Żądamy prawdy. 
Podmamusiała: — Co to? Zgasło światło. Ratunku! 
Starsza kobieta: — Zniknęła twarz teledruha. Ciemno! 
Chłopak: — Nikogo nie ma, jestem sam w ciemności, przez dziurę w wybi

tym oknie wpływają straszne odgłosy, trzeba ją zasłonić na powrót. Nie jestem 
ciekaw świata, nie wyjdę na ulicę. 

Dziewczyna: — Nie przypuszczałam, że brak teledruha będzie aż tak strasz
ny. Nie mam siły udźwignąć prawdy. 

Mężczyzna: — Rozważmy to. Co tu rozważać, boję się jak cholera. 
Szorstki głos, łomoty: — Rozwalę wszystko, dostanę szału w tej ciemnicy. 
Mężczyzna: — Nie wytrzymam, niech będzie jak było. 
Głos babci: — Umieram, umieram. 
Pani Jons: — Czy mam włączyć teledruha? 



Dzień jak co dzień 

— Stój! Co robisz?! — krzyknęła matka. 
Córka cofnęła się od pieca, ale już było za późno. Klapka się zamknęła i zasy-

czał ogieniek: ffuch. I już nie istniało to, co zostało tam wrzucone. Nie pozostał 
nawet popiół. Urządzenia oczyszczające przefiltrowały dym i wypuściły do 
atmosfery tylko przejrzysty gaz. Lecz mimo że spalono tylko małą rzecz, drgnę
ły pisaki analizatorów w piwnicach i zanotowały skład chemiczny przedmiotu. 

Matka nie chciała uwierzyć, że tragedia już się dokonała. Chwyciła pokrywę 
starym babskim sposobem, przez fartuch. Nie było to potrzebne, bo rączka się 
nie rozgrzała, spalanie odbywało się tak, by energia nie została wytracona na 
rozłażące się po urządzeniu ciepło. 

I fartuch nosiła matka niepotrzebnie, przez jego tkaninę mocowała się z po
krywą pieca, a przecież było oczywiste, że nie zdoła pokonać mechanizmu. 
Ten fartuch w niebieskie pasy stanowił symbol kuchni, nie nosiła go przecież 
dla ochrony podczas przygotowywania posiłków. Jedzenie się nie rozchlapy
wało i nie kruszyło, było spreparowane tak, że wystarczyło położyć je na tale
rze albo jeść z gotowych foremek. 

Kuchnia też była niepotrzebna. Jedzenie nie wymagało przyrządzania, ale 
ojciec życzył sobie, aby w domu urządzić kuchnię i żeby matka krzątała się po 
niej w fartuchu. Dzieci nie rozumiały tego życzenia. Kiedy były małe, wciąż się 
temu dziwiły i matka musiała tłumaczyć się przed nimi, pytały bowiem przybie
gając z podwórka: — Mamo, dlaczego u nas jest kuchnia? Inne dzieci nie 
mają, wyśmiewają nas nazywając marnotrawcami i żarłokami. 

Wyjaśniała im cierpliwie, ale nigdy z jej słów nic nie pojmowały i nadal uwa
żały ojca za tyrana. Nie rozumiały słowa: symbol, a kiedy matka mówiła o pa-
triarchalnym domu dzieciństwa ojca, wzruszały ramionami. 

Ojciec przychodził z pracy i milcząc zasiadał przy kuchennym stole oczeku-
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jąc obiadu, a matka musiała mu nałożyć na talerz jego sześciobok witamin, 
węglowodanów i tłuszczów według normy dla osoby pracującej niezbyt ciężko. 
Dzieci czekały na swoje porcje. Przełykały je w całości, wiedząc, że pokarm 
spuchnie w żołądku i poczują się najedzone. Tylko raz dziennie otrzymywały 
kostkę żywnościową wymagającą gryzienia, więc się prześcigały w pochłania
niu jedzenia naśladując kolegów z podwórka. Mimo że zjadły, musiały pozosta
wać przy stole czekając, aż ojciec skończy posiłek i zezwoli wstać od stołu. Sie
działy dyndając nogami i zerkały przez okno na wrzeszczącą dzieciarnię, a ojciec 
jak na złość kroił swój żywieniowy sześcian i nabijał kawałeczki na widelec, 
by je zanieść z namaszczeniem do ust. Nie wiedziały, po co tak robił, jedzenie 
nie wymagało żadnych przyrządów. Na złość, oczywiście, tak się grzebał. 

Dzisiaj również siedział przy stole milcząc i nie patrząc, jak matka się mocuje 
z klapką pieca. Nie zwrócił uwagi na jej wybuch złości ani na czyn córki. A prze
cież musiał znać konsekwencje. 

Oparta o framugę okna dziewczyna patrzyła na ulicę. W oczach kręciły się 
jej łzy. Musiała tak postąpić, męczyło ją, że ta rzecz będzie znowu używana. 
Czuła się winna i nie tylko takiego przestępstwa. Nie można wytrzymać wszyst
kiego, co jest naokoło, tego całego jej życia. Zgrzeszyła nienawiścią i niechęcią, 
od dawna przecież planowała, że zrobi to, co właśnie się jej udało. Odwróciła 
się do okna, by matka nie odgadła z jej twarzy, jaka jest prawda. Lecz nie czuła 
triumfu ani nawet ulgi. Nie myślała o niebezpieczeństwie wiszącym nad ro
dziną. Co tam kara, czyż całe życie nią nie jest? 

Matka odskoczyła od pieca, pasiasty fartuch opadł na biodra. Złapała się za 
głowę — analizatory! Już zapisały: rodzina z siedemdziesiątego piętra spaliła 
produkt organiczny. — Co ja pocznę — labidziła. — A ty coś rób! — przysko
czyła do ojca siedzącego sztywno przy stole. Powstrzymana jego nieobecną 
miną, natarła na córkę. — Gap się, gap! — wrzasnęła. 

Zobaczywszy pod oknem rozczochraną kobietę dodała zjadliwie: — Będziesz 
jak stara Michalska. 

Córka poprzez łzy widziała, jak ulicą kroczy groźna starucha o wrogim wy
razie twarzy. Każdy ją znał, straszono nią dzieci. Wszyscy się jej bali, lecz ona 
nie okazywała lęku i nie zasłaniała piętna, które miała wypalone na czole. 

O tym znaku opowiadano straszne rzeczy. Wystarczyło spojrzeć na jej czoło, 
poprzerzynane bruzdami, które wykrzywiały blizny jak na urągowisko. 

Piętno oznaczało, że popełniła przestępstwo przeciwko człowiekowi. Po
winna się była wstydzić czerwonej blizny, lecz nosiła ją przez całe swoje życie 
i przez wszystkie ulice miasta z głową podniesioną i z włosami sczesanymi 
z czoła. Patrzyła ponad głowami ludzi, nikt nie śmiał jej zaczepić, wszyscy scho
dzili z drogi. Nie z odrazy przecież ani na znak potępienia, ale umykali spod 
jej spojrzenia, jakby ze wstydem. 
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Córka nie wiedziała, za co starą napiętnowano, jakie popełniła przestępstwo. 
Pomyślała o bólu, który tamta przeżywała, kiedy do jej czoła przytknięto roz
palone żelazo. Krzyczała wtedy i wyrywała się. Miała wykręcone do tyłu ra
miona i ręce związane w przegubach. Kręciła dłońmi i tarła o sznury zaciskając 
pięści i wbijając paznokcie w skórę. Trzech pomocników oprawcy trzymało ją 
za ramiona, lecz tak się szarpała, że z ledwością im się to udawało. Dlaczego 
ci silni mężczyźni nie mogli jej pokonać? Co jej dawało tyle sił, czy ból, 
czy przekonanie o słuszności swego czynu? 

Różnie o tym mówiono i ludzie, którzy stali na placu, spuścili głowy i za
wstydzili się. Odstąpili od swoich straganów pełnych elektronicznego śmiecia, 
odwrócili się od kramików zawalonych tubkami po pastach i farbach, odstąpili 
od kontuarów zarzuconych kapslami od butelek. 

Nikt nie wiedział, dlaczego na miejsce kaźni wybrano miejskie targowisko 
za murami, gdzie od rana do nocy przy dźwiękach jarmarcznej muzyki trwał 
handel wymienny codziennymi rupieciami. 

Z głośników na wysokich słupach popłynął nagle rozkaz, melodia się urwała, 
wszyscy rzucili trzymane w rękach zakupy i pognali na brzeg placu, gdzie już 
stała kobieta trzymana za ramiona. Obok jej twarzy jak pochodnia świeciło 
żelazo. 

Krzyknęła, a swąd palonego ciała rozszedł się po ubraniach. Jedni mówili, 
że nie krzyczała z bólu, tylko miotała przekleństwa i obelgi. Miotała je nie na 
swoich oprawców, powiadali drudzy, lecz na tłum, bo milczał i spuszczał oczy. 

Nikt nie wiedział, jakie posłanie czy obelgę cisnęła ludziom, nikt nie potrafił 
dokładnie powtórzyć jej słów, wielu ich nie rozumiało, wygadywali nie stwo
rzone rzeczy. Nikogo w taki sposób nigdy potem nie ukarano, dlatego pewnie, 
że zemdlała i musieli ją wynieść. Uformował się za nią orszak, który milczał 
uparcie i nie reagował na rozkazy. Ale nie z powodu tego konduktu zaprze
stano takich egzekucji; zakaz uznano za akt miłosierdzia, jedynego, jak mó
wiono. 

Patrząc na przechodzącą, dziewczyna przeżywała strach i ból oparzonego 
ciała. Tak się czuła, że łzy pociekły jej po policzkach. Widząc to matka zawołała 
z satysfakcją: — A, boisz się?! Wiesz, co zrobiłaś! 

Z pokoju dobiegało monotonne dukanie uczącego się do egzaminu, „In-dy-
-wi-du-a-lizm — szkodliwa doktryna zakładająca niezależność i autonomicz-
ność jednostki ludzkiej. Przeżytek z czasów..." 

Matka padła na stołek wyładowując złość i strach w płaczu. — Taki ładny 
kawałek papieru! — ocierała łzy fartuchem. — Służył nam przez tyle lat, taka 
byłam z niego dumna! Gruby, szorstki, szary papier! A ona go spaliła! 

Przestała nagle płakać, przypomnienie ją rozstroiło. Analizatory i cotygod
niowe raporty! Dozorca składał je urzędowi, w jednym z następnych doniesie 
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na ich rodzinę, że spaliła produkt organiczny. Ostatni zresztą w ich domu. Pa
pier został odziedziczony przez ojca, na nim uczyły się dzieci. Dowiadywały 
się, co czują palce, kiedy dotykają papieru. 

Stróż na pewno zrobi użytek z informacji, nie będzie chciał ryzykować dla 
obcej rodziny. Zresztą, pierwsza kontrola wykazałaby jego niedbalstwo, chyba 
że wymazałby zapis z analizatorów. Czy istnieje coś, co skłoniłoby stróża do 
pójścia im na rękę? 

Co ich czeka, wiedziała. Skasują im wszystkie premie i bonifikaty, kredyty 
oraz dodatki. A przecież tylko one zapewniały rodzinie jaką taką egzystencję. 
Bez nich czeka ich nędza. 

Popatrzyła na kostkę żywnościową, którą miała nałożyć mężowi. Wyobraziła 
sobie, że jest o połowę mniejsza. Przyjrzała się jego bladej twarzy. Niełatwo się 
żyje obywatelowi siedemnastej kategorii. 

Spojrzała na kanciaste łopatki córki wstrząsane szlochem. Ostro sterczały 
i cienkie były te kosteczki pod jedyną jej sukienką. O swym synu dukającym 
do egzaminu wolała nie myśleć. Zawsze miała w pamięci jego płonące oczy 
w chudej twarzy i wąskie, zgryzione od ambicji usta. Ona sama, jak wygląda, 
postarzała przedwcześnie. 

Państwo dawało im szansę przejścia do wyższej kategorii obywateli, reali
zowali ten program od lat, żyjąc nadzieją i wyrzeczeniami. — Od iluż to lat? — 
westchnęła. 

Aby stać się człowiekiem wyższej kategorii należało udowodnić swoją uży
teczność społeczną. Prowadziła do tego jedyna droga: nie konsumować zbyt 
wiele. Państwo dawało tyle możliwości ograniczenia wybujałych apetytów kon
sumpcyjnych. Zadeklarowała wszelkie, jakie ich rodzina mogła znieść. Od lat 
jadali szalenie odżywczy pokarm syntetyczny. Tak było już ustalone i nawet 
nie wypadało marzyć o zjedzeniu choćby kawałka pożywienia naturalnego. 
Gdyby spróbowali dostać je w sposób nielegalny, los ich byłby przerażający, 
taki jak starej Michalskiej. Nic dziwnego, że córka płacze na tamto wspomnie
nie. Może niepotrzebnie straszyła dziewczynę, już od dawna nikogo nie na
piętnowali za zjedzenie kawałka nielegalnie upieczonego chleba. 

— Skąd ona wzięła myszy? — zastanawiała się. — Analizatory wykazały 
ślady ziarna na mąkę i odrobinę, ale jednak, tłuszczu tych gryzoni. Michalska 
nie była wtedy stara, lecz najpiękniejsza w mieście. Chodziła z rozplatającym 
się warkoczem, jakby niosła sztandar. Dumna z urody, myślała, że prawo po 
nią nie sięgnie — uśmiechnęła się z satysfakcją. — Prawo! 

Przypomniały się jej analizatory w jej własnym domu. One zmarnują wy
siłek całego jej życia. Tyle podpisała deklaracji! Wody nie używają od lat. 
Ciężko, bo ciężko, ale jakoś żyją. Sporo w zamian dostali, już teraz się nie 
wstydzi pokazać przed sąsiadkami. Nie wietrzą mieszkania w sposób natural-
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ny, lecz odświeżają dezodorantami. I zawsze u nich ładnie pachnie. A noski od 
rozpylaczy można sprzedać na targu lub zadeklarować. Wieczory spędzają po 
ciemku, dla oszczędności światła, zadeklarowanej! Syn ucząc się musi wykorzy
stywać każdą chwilę dnia. 

Zadeklarowała, że córki nie będzie kształcić. Przypomniała sobie moment 
decyzji. 

— Przecież jestem zdolniejsza! — krzyknęła córka. — Mój brat jest mato
łem! 

— Ale to mężczyzna, córeczko — napominała ją. Głaszcząc po plecach córkę 
wyczuwała pod plecami każdą kostkę kręgosłupa. Nie wierzyła, że dziewczyna 
w ogóle wyżyje. Tak, ta myśl była może okrutna, ale trzeba postępować zgodnie 
z regułami życia, by nie zginąć. 

Córka w lot chwytała wiedzę, kiedy brat dukał, więcej od niego umiała. 
— I tak będziesz wykształcona — zauważyła kiedyś matka, ale zamilkła 

spiorunowana wzrokiem córki. Wiedziały obie, jaką nieszczerość kryły te słowa. 
Wykształcenie bez zaświadczeń było społecznie nieużyteczne i nie dawało 
prawa do pracy. Dziewczyna okazała się rzeczywiście zdolna i wyżyła, ale de
klaracji raz danej nie można odmienić. Tkwiła w segregatorach i kartotekach 
urzędów różnych instancji. Nikt nie zdoła cofnąć ani zmienić decyzji. 

— Co zabiorą? — rozglądnęła się po kuchni. Pewnie wszystkie urządzenia 
ułatwiające życie, sprawiające, że się miało ożywczy płyn zamiast wody, dezo
doranty zastępujące mycie i spraje imitujące świeże powietrze. Kiedy te wszy
stkie maszyny zostaną im odebrane, będą siedzieć po ciemku, a teraz, zimą, 
szybko zapada zmrok. Nawet nie odświeżą warg soplem zza okna, bo i sople są 
policzone, zbierają je odpowiednie służby. Woda z nich jest niezbędna prze
mysłowi produkującemu ułatwienia życiowe, koło się zamknęło. 

Jeżeli wyżyją, ileż ograniczeń wycierpią. Ile kar zniosą, bo i te na nich 
spadną, jako że rodzina bez przywilejów oznacza nadmierną konsumpcję, jest 
społecznie nieużyteczna, poza wszelkimi kategoriami. Nie można na takiej 
rodzinie polegać, w każdej chwili może popełnić społecznie szkodliwe sza
leństwo. 

— Taka rodzina to po prostu — aż się zatchnęła na to słowo, ale musiała je 
wymówić — indywidualiści. 

Zerwała się z kuchennego stołka kręcąc się i chwytając różne przedmioty. 
Jak obronić rodzinę? Nie wiedziała, co uczynić. Nie może dopuścić do utraty 
tego, czemu poświęciła młodość. 

Zaczepiła wzrokiem o lustro, podeszła bliżej, aby się przyjrzeć swojej twarzy. 
Chciała zobaczyć, jak wygląda człowiek, który wszystko utraci. Ale zaczęła 
myśleć o czym innym: nie wygląda jeszcze tak staro, prawdę mówiąc, nie różni 
się od wszystkich zmarnowanych trudami kobiet poniżej dziesiątej kategorii. 
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Stróż nieraz wodził za nią wzrokiem. Jasne jest jednak, że nigdy nie ośmieliłby 
się zbliżyć do obcej, było to obłożone społeczną anatemą. Państwo nie mogło 
sobie pozwolić na żadne ryzyko w prokreacji, liczba obywateli była przewidy
wana i ograniczeń ściśle przestrzegano. 

Machinalnie nastroszyła nad czołem grzywkę, będąc panną nosiła taką fry
zurę. Spojrzała na męża, wstał od stołu i pochylony nad kuchnią jadł palcami 
wprost z pojemnika. 

Córka odwróciła się od okna i patrzyła na niego zaskoczona. Sytuacja musi 
być bardzo poważna, skoro pierwszy raz w życiu nie upomniał się o rzekomo 
mu należne, śmieszne przywileje. Podeszła do ojca i wyjęła mu pudełko z je
dzeniem, Nałożyła na talerz napoczęty sześcian, postawiła na stole, podała nóż 
i widelec. Ojciec usiadł, lecz nie tknął jedzenia, patrzył tylko ze smutkiem na 
matkę. 

Wzrok matki zaczepił się na odbitej w lustrze ślubnej obrączce, ledwo wi
docznej na brudnej dłoni. Jej włosy były sklejone i tłuste, mimo to zadeklarowała 
nieużywanie wody przez następne trzy lata w celu uzyskania specjalnej premii. 
Byłby nią może wyjazd rodziny na wypoczynek. Cudownie, gdyby się udało! 
Podobno nie wszędzie jest tak, jak wokół ich domu. Istnieje rzekomo jedno 
morze nie skażone ściekami fabrycznymi. Pozwala się ponoć przyjeżdżać nad 
jego brzegi obywatelom niższej niż dziesiąta kategorii. Raz w życiu zobaczyć 
prawdziwe morze! 

Westchnęła i sięgnąwszy po butelkę z napisem „Mycie na sucho w 10 sek." 
spryskała włosy bez żadnej oszczędności. Zmierzwiona masa zmatowiała i za
częła przypominać włosy. Matka stroszyła grzywkę popatrując na cienkie kó
łeczko na swej ręce. Obrączka była z prawdziwego metalu. Ojciec o to zadbał, 
przydał się jego tradycjonalizm, bo ten miedziany drucik ma jednak swoją 
wartość. 

Ojciec siedział nad talerzem z napoczętą kostką żywieniową, z pokoju do
biegało monotonne dukanie brata. Tylko matka, ta nerwowa i decydująca 
o wszystkim kobieta, była odmieniona. Córka usiadła przy stole naprzeciwko 
ojca i czuła codzienną zwykłość, zapachy, obyczaje. Tego wszystkiego niena
widziła i jednocześnie bała się utracić. 

Dzień jak co dzień — pomyślała, lecz czuta, że już nic nie będzie takie sa
mo jak dawniej. 

Matka wyszła unikając spojrzenia ojca, a on siedział nieruchomo. Kiedy 
usłyszał trzaśnięcie drzwi, podniósł oczy na córkę, a ta wzdrygnęła się widząc 
w nich rozpacz, jakiej dotąd nie znała. Czy uświadomił sobie, że sięgnął po przy
wilej posiadania kobiety i rodziny będąc obywatelem siedemnastej kategorii? 

Uwagę jej przyciągnął talerz ze wzgardzoną przez ojca kostką. On spo
strzegł tę pożądliwość i wskazującym palcem lekko popchnął naczynie w kie
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runku córki. Pochłonęła jedzenie jak zawsze, jednym łykiem i wyprostowawszy się 
czekała, aż wypełni żołądek. Nigdy dotąd nie jadła białka przeznaczone
go dla obywatela siedemnastej kategorii, lecz wyłącznie lekkostrawne 
i pożywne jedzenie dla dorastających panienek. 

Zrobiło się jej niedobrze, wybiegła do łazienki i zwymiotowała. Kiedy atak 
minął, zdezynfekowała jamę ustną odpowiednim środkiem chemicznym, a ja
mę asenizacyjną innym środkiem, których mieli w takiej obfitości dzięki dekla
racjom podpisywanym przez matkę w nadziei awansu do szesnastej grupy 
obywateli, a może nawet, jak podpowiadało niecierpliwe marzenie, do kategorii 
piętnastej. 

Kiedy wróciła do kuchni, matka była z powrotem. Na jej palcu nie tkwiło już 
cieniutkie miedziane kółeczko. A o czym świadczyła wzburzona grzywka? Ro
dzice nie patrzyli na siebie, siedzieli przy stole z opuszczonymi ramionami. 
A matka nie miała fartucha. 

Milczeli, a ona niczego nie mogła zrozumieć, zostawiła ich i poszła do brata. 
Powiedziała o obrączce i o wzburzonej grzywce. Brat jest starszy, studiuje, po
winien jej wytłumaczyć. 

Oderwał wzrok od grubego podręcznika i zwrócił ku niej fanatyczną twarz, 
zaklął, a ona pomyślała, że na matkę. 

— Nie pozwolę — powiedział zaciskając szczęki. — Wszystko poświęci
łem, by się wydostać z tej rodzinki siedemnastej kategorii. Nie pozwolę złamać 
sobie kariery. 

— Ty poświęciłeś?! — krzyknęła. — A co ja mam mówić? 
Nie odpowiedział, tylko wcisnął pięści w uszy i zaczął powtarzać: — „Indy

widualizm..." 
Użyje wszystkich dla swoich celów, a ona nie wie, jak temu zapobiec. Musi 

poprosić kogoś o radę, lecz nie zna nikogo. Nigdy nie wychodzi z domu, nie 
ma przecież prawa do pracy. Pomyślała o starej Michalskiej. Do niej pójdzie, 
ona zrozumie, tyle przecież wycierpiała. Gdzie ta kobieta mieszka, wszyscy 
wiedzą, lecz omijają dzielnicę jak zapowietrzoną. 

Wyszła z domu, nikt jej nie zatrzymywał. Stara dzielnica, gdzie od lat domy 
stały opuszczone, wydawała się jej bliska. Nie podejrzewała, że jest taka wielka, 
musiało tu kiedyś mieszkać tysiące ludzi. W wielu oknach tkwiły jeszcze szyby, 
pokruszone dachówki zasypywały jezdnie. Coś przemknęło i znikło. 

Czyżby tu były zwierzęta? Prawda, w tej dzielnicy muszą być. 
Nie zauważyła, że zrobiło się ciemno. Domy wyglądały strasznie, bała się 

pustych ulic. Stanęła, ale zawrócić nie mogła, nie widziała w śniegu drogi. 
W oddali ktoś zapalił nagle światło. Pomyślała, że to uczynił specjalnie dla 
niej. Tam jest dom kobiety, która jej pomoże, już ją ratuje od zabłądzenia. 

Poczuła zimno, przyspieszyła, po chwili zaczęła biec. Nigdy nie wychodziła 
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z domu o tak późnej porze, a tym bardziej zimą. Nie miała ani ciepłej odzie
ży, ani butów. Nie były jej dotąd potrzebne. Nie kojarzyła zimy z chłodem, 
słyszała skrzyp śniegu, po chwili poczuła gorąco w podeszwach. Przystanęła 
i przyjrzała się swoim stopom. Cienkie zelówki z tektury dawno się rozmo
czyły, obtarła sobie nogi do krwi. Skoczyła do przodu, biegła, przewracała się 
w zaspach, potykała na nierównościach. Kiedy dotarła do domu Michalskiej, 
w jej oczach wirowały koła, nie mogła wołać o ratunek, język miała jak kołek. 

— Myszy mnie zjedzą — wychrypiała. Upadła na próg i straciła przyto
mność. Nie słyszała skrzypnięcia drzwi. 

Kiedy otworzyła oczy, poczuła ciepło. Nad sobą widziała twarz niby znajo
mą, ale inną niż ta zapamiętana z ulicy. Michalska podała jej do ust biały płyn. 
Dziewczyna zawahała się, lecz ponaglona słowami: „Pij, póki mleko ciepłe", 
spróbowała i wypiła łapczywie. 

Obudziła się następnego dnia i wzrok jej padł najpierw na sylwetkę kobiety 
pochyloną nad otwartymi drzwiczkami pieca. Wkładała do ognia duże czarne 
bryły. Odblask padał na jej twarz, piętno na czole wydawało się zatarte, a prze
świetlone włosy przypominały koronę. 

Usłyszawszy, że dziewczyna się obudziła, zamknęła drewienkiem drzwiczki, 
rzuciła niedbale polano pod piec. 

— Jedz — podała jej łyżkę do ust — to rosół z kury. Nie z myszy — zaśmiała 
się kpiąco. 

Dopiero po wielu dniach Michalska pozwoliła dziewczynie wstać, ale ona na
zywała ją panią nawet w myślach i płynęły cudowne dni. Wieczorami siadywa
ły przed otwartymi drzwiczkami pieca, obie bardzo szczęśliwe. 

W ciszy słychać było spadanie dachówek, ale stara dama śmiała się. — To 
wszystko moje — zatoczyła lekceważący ruch ręką. — Nie ośmielą się zbu
rzyć póki żyję, niech samo się rozpadnie. 

Dziewczyna nie mogła się nadziwić słysząc, że przodkowie, których portrety 
wisiały na ścianach, zbudowali kiedyś to miasto i byli potężni. Część ich zna
czenia chroniła starą damę. Opowiadając o napiętnowaniu również się śmia
ła. — Tyle zaledwie zdołali mi zrobić. A oni nadal nie mogą się pozbierać. Wiem 
i posiadam coś... Mogłoby wstrząsnąć systemem... — nie dokończyła z krzy
wym uśmiechem zapatrzywszy się w ogień. 

Mijały tygodnie, a dziewczyna nie pytała o radę, po którą przyszła. Nie 
chciała wracać do domu, nigdy, przenigdy. Bardzo pokochała starą panią i czu
ła, że i ona widzi w niej córkę. Nie mogła jednak zapomnieć o matce, dręczyły 
ją wyrzuty sumienia. 

Pewnego wieczoru, kiedy się grzały przy ogniu, wiał wiatr strącając za oknem 
dachówki, dziewczyna patrzyła na swoje nogi pokryte bliznami po odmroże-
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niach czując, że powinna wracać. Wyobraziła sobie, że idzie w śniegu po kolana 
i wraca tam, do świata namiastek. 

Przecież ona i pani, obywatelka klasy zero, należą do wrogich obozów. Nie 
mogła jednak przestać kochać starej damy i to sprawiało jej udrękę. 

Tego wieczoru wyrzuciła z siebie wydarzenia ostatniego dnia jak co dzień, 
robiąc to tak szczerze, jakby się chciała obnażyć. 

— Matka powinna się zbuntować — usłyszała radę, jakiej się nie spodzie
wała. — Nie może się zgodzić, by ją zniszczono. 

Dziewczyna westchnęła. Nie zrozumieją się nigdy. Musi wracać do domu, 
do świata, do którego należy. Kiedy usłyszała nocą równy oddech, zdecydo
wanym ruchem odrzuciła kołdrę i przeszła cicho przez pokój pod nagannymi 
spojrzeniami przodków na portretach. 

Stanęła na progu i próbowała dać krok w śnieg. Miała na sobie swoją starą 
sukienkę, a w ręku trzymała buty bez zelówek i nie odważyła się wcisnąć ich 
na stopy. 

— Poczekaj! — usłyszała, kiedy podniosła nogę, jakby chciała wyjść za próg. 
Głos starej Michalskiej był tak ostry, że drgnęła ze strachu. Obejrzała się, 
przed nią stała znowu groźna starucha z krwawym piętnem na czole. 

— Chcesz coś osiągnąć, czy tylko sobie pocierpieć? — podeszła, dziewczyna 
skuliła się spodziewając się uderzenia, ale pani narzuciła jej na plecy futrzany 
płaszcz i pochyliła się, by bose stopy obuć w wysokie boty. Zauważywszy stare 
buty wytrąciła je dziewczynie z ręki. Chwyciła ją za ramiona, ścisnęła i jakby 
z gniewem wypchnęła za drzwi. — Będziesz miała oświetloną drogę! — krzyk
nęła na pożegnanie. 

Kiedy dziewczyna doszła do końca ulicy, zobaczyła na śniegu blask. Obej
rzała się, płonął budynek, a ogień już zajmował sąsiedni dach. Puściła się bie
giem. Za plecami trzeszczało i pękało, a droga była widna jak w dzień. 

Kiedy dotarła do progu swego domu, w ogniu stała już cała stara dzielnica. 
Nacisnęła klamkę nie pamiętając już o Michalskiej ani nie uświadamiając so
bie, że mogła się spalić. 

Dom wydawał się pusty. Macała ręką po ścianach w ciemności, kaszlała od 
stęchłego powietrza. W kuchni natknęła się na ojca siedzącego przy stole. Od
niosła wrażenie, że siedział tak przez minione tygodnie. Usiadła obok nie
go, nie zareagował. 

— Pożar — powiedział po długim milczeniu i były to pierwsze słowa, jakie 
od wielu lat usłyszała. — Tak wielki widziałem dawno temu. Wtedy zabie
rali miasto starej Michalskiej. Było to bezprawie, dlatego musieli ją napiętno
wać jako wroga społeczeństwa, by nikt się za nią nie śmiał ująć. Wynaleźli 
pretekst z myszami czy szczurami. Ale to oni są szczurami. 
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Dziewczyna nie rozumiała, o czym mówi ojciec. Pomyślała, że jest chory 
z głodu. 

— Co z mamą? — zapytała. 
— Doniósł na nią ten — pokazał ruchem głowy na pokój, z którego już nie 

dobiegało dukanie. — Wyrzekł się nas. Za ujawnienie przestępstwa przeciwko 
społeczeństwu awansował do rodziny zastępczej dwunastej kategorii. Do dwu
nastej, rozumiesz? Będzie całe życie wyrzekać się wszystkiego, by przeskoczyć 
te dwa stopnie. Ale mu na to nie pozwolą. Pierwsza dziesiątka jest ściśle zare
zerwowana. Zniszczył dorobek życia matki, ale nie uniknie losu tak jak jej peł
nego wyrzeczeń. 

— Co z mamą? — powtórzyła. 
— Powiedziała, że nie pozwoli na żadne badania. Buntowała się, ale zbyt 

słabo. 
Dziewczyna się zdziwiła, że ojciec mówi o konieczności buntu. To samo ra

dziła stara Michalska. 
— Biedne dziecko — chwycił ją nagle za rękę. — Zabiorą cię wkrótce. Za

mkną pewnie w takim domu — urwał i zaczął płakać. 
Nic z tego nie rozumiała, jakie badania, w jakim domu mają zamknąć i kogo? 

Nie czuła strachu, przecież jej nie dotyczą słowa ojca. Ona wróci tam, do domu, 
gdzie są prawdziwe: ogień, woda i powietrze. Przypomniała sobie, jak siedzi 
przed otwartymi drzwiczkami pieca, światło pada na sine z odmrożenia nogi. 
Teraz również jest ciepło, czy pani otworzyła drzwiczki pieca? Odwróciła 
głowę ku oknu, to tam jest piec i ona, pani. 

— Co z mamą? — powtórzyła po raz trzeci patrząc w okno. 
— Poszła na plac, tam gdzie kiedyś napiętnowali tamtą — szlochał ojciec. — 

Zaczęła krzyczeć i wygrażać. Wołała, że już nie wytrzyma, a wszyscy powinni... 
Krzyczała, ale niezbyt długo, krzyczała jeszcze wtedy, kiedy jej zarzucili na 
głowę płachtę i wpychali do samochodu. Szarpała się, trzech nie mogło jej po
konać. 

Zza okna dobiegały trzaski, zapadały się dachy. Dziewczyna siedziała patrząc 
w okno. Utraciła znienawidzoną codzienność, bez której nie umiała żyć. 

— Uciekaj! — krzyknął ojciec nasłuchując. — Broń się, jak matka! Wzru
szyła ramionami. Wróci przecież tam, opuści świat imitacji. I myślała o tym 
nawet wtedy, kiedy przed domem zatrzymał się samochód i na schodach za
dudniły kroki. Szły korytarzem, zbliżały się do drzwi. 



Krzak ciernisty 

Droga "Yolando! 
Twój list zaskoczył mnie i sprawił wiele radości. Odezwałaś się po tak wielu 

latach! Ileż to minęło? Lepiej nie liczyć, bo się okaże, że od dawna nie jesteśmy 
dziewczynkami bawiącymi się lalkami w rogu wielkiego ogrodu. Tak, masz 
rację, wspólnie spędzone dzieciństwo wiąże na całe życie. Ale, jak dotychczas, 
tylko ja pamiętałam. 

Nic dziwnego, zawsze byłaś gwiazdą, Czułam się przy Tobie służącą, zawsze 
Cię nazywałam (nawet w myślach) panienką. 

Pytasz o moje życie, co więcej, życzysz sobie, bym ci szczegółowo je opisała. 
Jak może być dla Ciebie interesujące życie zwykłych ludzi? Ty już od urodze
nia byłaś przeznaczona dla innych sfer i, rzeczywiście, jesteś tak wysoko, że się 
w głowie kręci, kiedy się podniesie wzrok, by na Ciebie spojrzeć. Ale do tej 
pozycji predestynowała Cię również Twoja uroda, inteligencja, maniery. Jesteś 
naprawdę dzieckiem szczęścia. 

Mój los jest inny. Wyszłam za mąż za poczciwego człowieka, co uznałam za 
łaskę nieba. Po kilku latach biedowania, kiedy już uznaliśmy, że powinniśmy 
pogodzić się z losem i z mieszkaniem w zatłoczonej kamienicy i z naszą samot
nością we dwoje, bo — nie wiem, czy do ciebie dochodzą takie wiadomości — 
Urząd pewnym małżeństwom nie wydaje zezwoleń na posiadanie dzieci, więc 
kiedy zrezygnowaliśmy ze wszystkiego, uśmiechnął się do nas los. 

Wszystko się odmieniło jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Do tego 
czasu mąż nie mógł znaleźć pracy, gdyż miał nędzne ubranie, nosił się tak 
biednie, gdyż nie miał pracy, a co za tym idzie pieniędzy na zakup nowej odzie
ży. A pracy nie było! 

W naszej Dzielnicy nie działo się nic poza zbrodnią i rozpustą. Rozumiem 
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te kobiety, chciały mieć dzieci, nawet nielegalnie. A potem zabawa w podchody 
ze Strażą, która przyjeżdżała wyłapywać bękarty. 

Dzieci, trzymane na poddaszach i w piwnicach, bez powietrza i światła, rosły 
jak białe pędy kartofli. Nie miały żadnej możliwości życia poza obrębem 
Dzielnicy, rozpoznawano je w tłumie po bladości twarzy. Zresztą żadne nie 
dożyło swoich dziesiątych urodzin. 

Pamiętam, ileż to razy do moich nóg się tuliło drżące i chude ciałko. Inspek
cje Straży zawsze wyglądały tak samo: stukot buciorów po schodach i szybkie 
szczurze rozbieganie się bosych nóżek. 

O, te dzieci nie płakały nigdy i nie przecierały oczu wyrywane z głębokiego 
snu. Miały instynkt życia, od razu uciekały, kiedy z daleka wymacywał je błysk 
latarki. 

Znałam wiele tych dzieci-szczurów spoglądających wielkimi oczami, kiedy 
się niespodziewanie otworzyło drzwi do piwnicy. Widząc je przysięgałam sobie, 
że ja nigdy... A strażnicy wiedząc, że nigdy nie miałam dziecka, podszczypywali 
mnie dysząc: dobra dziewczynka. 

Tak więc w Dzielnicy nie było pracy. Poza nią nikt nie zatrudniał nikogo 
z Dzielnicy. Koło się zamykało. Żyliśmy z mężem tylko jedną myślą: musimy 
wyrwać się z Dzielnicy! 

Dopiero badania okresowe dały nam tę jedyną szansę. Po nich mąż otrzymał 
pracę w dużym biurze. Mając posadę mógł kupić dom. Zaczęły się na nas sypać 
wszelkie ułatwienia. 

Przeszliśmy do innej klasy ludzi, nie trzeba było zabiegać o zezwolenie na 
posiadanie dzieci, Urząd namawiał nas do płodzenia zdrowej rasy i wycho
wywania pokolenia w idealnych warunkach, w gaju sosnowym, w białym domu 
z werandą. Wciąż nam przysyłano reklamowe partie odżywek dla dzieci, odzie
ży, lekarstw. 

Ponieważ szczęśliwie powiłam trójkę, dziewczynkę i dwóch chłopców — 
bliźnięta, co jest szczególnie premiowane, mąż otrzymał podwyżkę i lepsze 
stanowisko. Umorzono nam część należności za dom. Dzieciom wpłacono do 
banku renty rozwojowe, a mnie dożywotnią na ich wychowanie. 

Jak widzisz, wybrał mnie los w dosłownym tego słowa znaczeniu. Właśnie 
wróciliśmy z urlopu. Po sześciu tygodniach biegania po słonecznej plaży 
w bryzgach fal oceanu dzieci wyglądają jak reklamówki, a mnie ubyło chyba 
pięć lat. I znowu szczęście, dostałam nagrodę (bardzo wysoką) za utrzymywa
nie materiału ludzkiego pierwszorzędnej jakości. 

Niczego nam nie brakuje. Tylko czasami budzę się i patrzę na sufit, kiedy 
z dalekiej Dzielnicy wymacują mnie światła przypominające latarki. Ale to 
minie. 
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Nie wiem, czy Cię zainteresował mój list. Ot, zwykłe sprawy przeciętnych 
ludzi. Ale tacy jesteśmy, więc tylko tak mogę Ci pisać. 

Pozdrawiam Cię 
Ewa 

PS Czy i do Ciebie dochodzą wiadomości o zamieszkach? To chyba plotki? 

Droga Yolando! 
Tak szybko odpisałaś i prosisz o następne listy. Nie mogę wyjść ze zdziwie

nia czytając wyrazy zachwytu, jakimi obdarzyłaś moje skromne zwierzenia. 
A więc szczerość za szczerość. Przez minione podłe lata myślałam o Tobie 

z goryczą. Wspominałam te wszystkie wieczory, które spędzałaś w naszym 
domku przy bramie. Pamiętam Twoje zwierzenia szeptane do mojego ucha 
i te skargi na wielkie sale Waszego pałacu, na zimne posadzki, na ogromne łoże, 
w którym bałaś się zasypiać. 

Lecz zawsze Cię niańki odnalazły, kiedy zasnęłaś przytulona do mnie na 
moim wąskim tapczaniku zbitym z desek przez mojego ojca, na sienniku wy
pchanym morską trawą. 

Kiedy już nie mogłam wytrzymać w Dzielnicy, przypominałam sobie nasze 
dziecięce przysięgi: zawsze będziemy razem. Ale czy można od dorosłej osoby 
wymagać odpowiedzialności za obietnice dawane w wieku pięciu lat? 

Wyjechałaś do szkół. Tego samego roku mojego ojca przywaliło drzewo 
w Waszym ogrodzie. Stałyśmy się z matką niepotrzebne. Otrzymałyśmy, nie 
powiem, od Twego ojca odszkodowanie za wypadek. Pieniędzy starczyło aku
rat na tyle, że mogłam godnie pochować moją matkę wkrótce potem. 

Nie miałam z czego zapłacić za naukę, przeniesiono mnie do szkoły dla nę
dzarzy. Taka szkoła nie zapewnia pracy, jest prowadzoną przez miłosiernych 
misjonarzy przechowalnią podrzutków. Zapewnia gorącą strawę raz na dzień, 
nauczy mycia zębów i bojaźni bożej. 

To nie było takie złe, gorszy stał się dzień, kiedy opuściłam szkołę i miałam 
jeden kierunek do wyboru: do Dzielnicy. Na drogę dostałam małą książeczkę. 
Nie nakarmiła mnie ani nie pocieszyła duchowo, cóż, lepsze to niż kopniak. 

Mówisz, że świat jest dobrze urządzony i wystarczy mieć trochę pieniędzy, 
być zdatnym do pracy, a stanie otworem przed każdym i sypnie złotym deszczem. 
Stawiasz mnie za wzór awansu społecznego. Miałam szczęście, byłam zdrowa. 
Mogłam urodzić dorodne dzieci. 

Po dorocznych badaniach przeprowadzonych w Dzielnicy wyselekcjono
wano mnie na matkę. Dostałam najwyższą lokatę ze względu na grupę krwi, jej 
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skład, dotychczasową niechorowalność i brak chorób aż do trzeciego pokolenia 
wstecz. 

Tak, byłam zdrowa, bo moje dzieciństwo upłynęło w pachnącym ogrodzie 
Twego ojca, od pokoleń służyliśmy Wam siejąc warzywa i przycinając żywo
płoty. Miałam dobrą krew, bo przez trzy pokolenia odżywialiśmy się marchwią 
i drobiem hodowanym dla Was. Jadaliśmy ziemniaki i chleb nie skażone tru
cizną, jaką są przesycone produkty żywnościowe dla innych. 

Pierwsze miesiące w Dzielnicy. Mój żelazny organizm pokonał tę truciznę, 
którą wciąż jadłam i wdychałam. Pamiętam swój szok, kiedy przekroiwszy 
pierwszy kawałek chleba kupiony w Dzielnicy dostrzegłam pod skórą grubą, 
fioletową warstwę. Oddzieliłam ją i wyrzuciłam do kanału. Tylko ja jedna tak 
robiłam. 

Mówisz, że społeczeństwo jest dobrze zorganizowane. Masz rację. Dba się, 
żeby wyhodować materiał ludzki zdrowy fizycznie i psychicznie. Jakaż to 
oszczędność dla państwa. Zmniejsza się liczba lekarzy, nie trzeba budować 
szpitali, te, które są, wystarczą aż nadto. Można obciąć fundusze na wiele ba
dań, na opiekę społeczną. I ma się wspaniałe społeczeństwo. Zdrowe jabłka 
w koszyku. A co ze zgniłymi? Niech się rozpadną, trzeba tylko cierpliwie po
czekać. 

I mijają beznadziejne pokolenia w Dzielnicy. Ale ci ludzie są, istnieją. I tak 
rozpaczliwie się trzymają krawędzi życia swymi powykręcanymi reumatyzmem 
palcami! 

Nie spadli z innej, gorzkiej planety. Wychowało ich nasze społeczeństwo 
i nie chce za nich odpowiadać. Liczy się interes, mówi się, nadrzędny interes. 
I jeszcze się dorzuca: większość. A ja myślę, że to ani nadrzędny cel, ani też 
nie cel służący większości. To po prostu cudzy interes. 

Te doroczne badania w Dzielnicy! Na miesiąc przedtem, kiedy pomyto na 
wiosnę okna i powymierały na przednówku piwniczne dzieci, więc było trochę 
więcej jedzenia, wszyscy próbowali, pożal się Boże, odżywiać. Czekali na ba
dania podekscytowani, uroczyści. Tylko handlarze wódką i grabarze ze spo
kojem oczekiwali swej ogromnej roboty, 

W ten dzień od rana pachniało mydłem i szczękały nożyczki, obcinano wło
sy, prasowano wycerowane ubrania. Do południa nikt nic nie robił, nie goto
wano obiadu, ludziom zasychało w gardle, wszyscy popatrywali ku wylotom 
ulic. Niektórzy modlili się na posadzkach kościołów, inni się spowiadali. Wszak 
byli tak bardzo grzeszni. 

Białe i lśniące ambulanse wjeżdżały z wyciem w milczące ulice. Jakiż budu
jący widok! Wymiecione jezdnie, wyzbierane papierki, wyszorowane ściany 
domów, przystrzyżone trawniki, kanarki śpiewające w klatkach wystawio-
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nych na parapety okien. Ludzie tak uprzedzająco uprzejmi, o czystych paznok
ciach i równych przedziałkach. 

A mówi się o nich bydlęta — myślał niejeden sanitariusz. 
Potem jak w bajce o Kopciuszku. Daj siekierę, matko, odrąbię piętę, aby 

bucik pasował, czemuż ten nóż nieostry, palców nie mogę odciąć, nie zostanę 
królewną. 

Kolejki przed drzwiczkami ambulansu. Wciągnięte brzuchy, wypięte klatki 
piersiowe, naprężone ścięgna. Nikt się nie uśmiecha, by nie pokazywać zżar-
tych próchnicą zębów, mało kto się odzywa, wydmie raczej policzki, by nie od
słonić zgniłych od szkorbutu dziąseł. Ale szpatułka przyciskająca język bez
litośnie obnaża wszystkie braki. Stetoskop dosłucha się świstów w płucach i nie-
rytmicznie walącego strachem serca. 

Kiedy zachodzące słońce ostatni raz błysnęło w szybie znikającego za rogat
kami ambulansu, zaczynała się rozpacz i hańba. Szybko odkręcano zakrętki 
butelek od wódki i wlewano ją w suche gardła. Krzyki i śpiewy do późnej nocy, 
użyć, zapomnieć. I łuny pożarów. Wielu nie chciało dłużej mieszkać w swych 
domach. Mężowie dusili swe żony, które odpadły po badaniach, żony rzucały 
się z siekierami do mężów, których krew okazała się niedobra. 

Mówisz, Yolando, że te badania to dobrodziejstwo. A ja uważam, że są jed
nym wielkim oszustwem. Nigdy nie udzielono żadnej porady lekarskiej, nie 
opatrzono rany, nie podano lekarstwa. Nic, tylko bezlitosna selekcja. Mamiono 
ich nadzieją odmiany losu, pozostawiono w przekonaniu, że wyłącznie oni 
sami są winni wad własnych organizmów. A przecież jasne jest, że mieszkańcy 
Dzielnicy nie mogą być zdrowi. 

Zaprzeczam własnemu szczęściu. Przecież mnie wyłowiono w takich bada
niach i pojechałam białą karetką prosto w świetlaną przyszłość, patrząc przez 
tylne okienko na szary tłum coraz bardziej malejący w miarę oddalenia. 

Ale ja byłam tam tylko rok, mimo to już zaczynały mi się kruszyć paznokcie 
i wypadać włosy. Zresztą na punkcie kwarantannowym ogolono mi je ma
szynką. 

Tam przeszliśmy dokładne badania i surowe testy. W każdej chwili mogliśmy 
się okazać niezdatni, niegodni. Nie kończące się rozmowy z psychologiem spe
cjalistą od wychowania dzieci, ćwiczenia praktyczne i od nowa testy. Całą 
dobę byliśmy pod okiem kamery, analizowano nasze obyczaje. Trzeba było 
dokładnie nas sprawdzić, wszak wyszliśmy stamtąd, z Dzielnicy. 

Aż nadszedł dzień, kiedy poczęłam nowe życie. Było to nowe życie dla nas 
wszystkich. Zaczęto mnie traktować jak figurkę z cennej porcelany. Z godziny 
na godzinę stawaliśmy się ludźmi. 

Obiegł nas sztab urzędników, rozwijali przed naszymi oczarowanymi ocza
mi plany domów, kusili korzystną lokatą kapitału, pośrednicy i agenci różnych 
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firm zostawiali niby mimochodem próbki reklamowe, byśmy raczyli o nich 
pamiętać. 

Potem po prostu przewieziono nas do tego domu, gdzie już były poustawiane 
meble i wszystko, co potrzeba. Biegaliśmy po nim jak dzieci dotykając palcami 
poduszek, obić, klamek. 

Mam więc wszystko. Mieszkamy wśród osób, które wyłącznie dla siebie za
rezerwowały prawo nazywania się ludźmi. Wyprowadzają swoje spasione psy 
na spacer i nie raczą na mnie zwrócić uwagi, przystrzygają trawniki i nigdy nie 
podnoszą głowy, kiedy przechodzę. 

Myślałam, że widzą w nas ludzi z Dzielnicy, podejrzewałam, że Urząd za
wiadomił ich, jakich dostali sąsiadów. Zazdrościłam im spotkań we własnym 
klanie, wytwornych rozrywek. 

Lecz po pewnym czasie zauważyłam, jak bardzo się mylę. Każda rodzina 
żyła sama dla siebie będąc wydzieloną wyspą oblaną wodami obojętności. Nikt 
nie interesował się najbliższym sąsiadem spoza równo przystrzyżonego żywo
płotu. Można byłoby wśród nich umrzeć, popatrzyliby i odwrócili oczy. 

W Dzielnicy było inaczej. Problemy innych były i naszymi sprawami. Przez 
cienkie ściany mieszkań słyszało się każde słowo, nikt nie płakał samotnie. 
Zastanawiam się, Yolando, wybacz tę herezję, kto naprawdę ma prawo nazy
wać się ludźmi. 

I tak od rana do nocy i znowu przez wszystkie godziny dnia żyję w swojej 
białej twierdzy, w zdrowej atmosferze sosnowego zagajnika. Zajęć mi nie bra
kuje. Mimo wszystkich udogodnień i samoczynnych automatów jestem nie
wolnicą mojej rodziny. 

Cały dzień biegam od jednego do drugiego automatu pilnując karmienia, 
czasu, temperatury, wilgotności, dokładności danych. Przecież dzieci muszą 
mieć odpowiednią dietę, ani grama za dużo, ani kalorii za mało. Trzeba pilno
wać, by nie przepuścić ani jednej bakterii. Zastanawiam się, jak kiedyś wy
chowywało się dzieci, jak sobie matki radziły? 

Co tydzień robimy bilanse i sprawozdania dla Urzędu. Ile dzieciom przybyło 
na wadze, jaki jest ich rozwój psychofizyczny, czy właściwa motoryka i koordy
nacja. Wiele godzin zajmuje codzienna wizyta u psychologa, który jest zbawcą 
ich dusz i aniołem adaptacji społecznej. Nie możemy sobie pozwolić na żaden 
błąd, na ani jedno odstępstwo od normy. Ząbkowanie we właściwym terminie, 
tak samo pierwsze kroki, analiza nieformalnych grup rówieśniczych, dobór 
programów szkolnych, zindywidualizowanie zabaw i najwłaściwsze hobby. 

Wieczorem, kiedy śpią, piszemy sprawozdania dla Urzędu, nie wolno po
minąć ani minuty z rozkładu dnia, ani przekroczyć planu. Wierz mi, to katorga. 

Nie mogę być zmęczona ani chora, mam obowiązek zawsze czuwać na po
sterunku w pełnej sprawności. Najmniejsza moja niedyspozycja i już dom jest 
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pełen lekarstw, porad i specjalistów, a dzieci wywiezione. Wszak muszę być 
sprawna do obsługi cennego materiału ludzkiego, tego najwyższego dobra spo
łecznego, jakim jest dziecko. 

Dba się również o nasze życie intymne, z tego tematu również zdaję sprawo
zdania, a jakże, gdyż jego harmonijność zapewnia właściwy rozwój osobowo
ści, jak twierdzą broszury. Mam więc pełnię szczęścia w każdej dziedzinie, 
brak mi zahamowań i stresów. Mój dom jest pełen jasnych pokoi, moja psychi
ka także, nie ma nigdzie ciemnego, brudnego kąta. 

Tak będzie zawsze. Czy mam prawo, Yolando, pytać, kim jestem? Czy ty 
mnie rozumiesz? Nie mogę o to pytać mego męża, on ma te same problemy, 
ale nigdy o nich nie mówimy. Z pracy wraca pogodny, zawsze jest zadowolony, 
tylko czemu w lustrze tak długo szuka własnej twarzy? 

A gdzie moja, Yolando, gdzie moja? 
Twoja Ewa 

PS Te pogłoski o zamieszkach są coraz bardziej dramatyczne. Ale to daleko. 
A u nas zawsze będzie piękna pogoda i doskonale przystosowani, rumiani lu
dzie o zdrowych zębach. 

Droga Yolando! 
Znowu odpisałaś skwapliwie. I w dodatku uczyniłaś mi tak zaszczytną pro

pozycję. Doprawdy, nie wiem, jak na nią odpowiedzieć. Nie zrozum mnie źle. 
Zawsze mój dom będzie Twoim domem. Wielki to honor dla mnie gościć Cie
bie w moich progach. 

Ale muszę Cię przestrzec przed wszelkimi niedogodnościami naszego życia. 
Jesteśmy bardzo zapracowani. Czym się zajmujemy, wiesz. Wychowaniem 
progenitury. Nie mamy czasu na życie osobiste. Nie będę mogła poświęcić 
Twojej osobie tyle czasu, ile bym powinna i pragnęła, sprawozdania i kontrole 
wypełniają mi każdą wolną chwilę. Jeden błąd i wracamy do Dzielnicy, a nasze 
dzieci zostaną wychowane przez kogoś godniejszego, wyznaczonego przez 
Urząd. 

Nasz dom wydaje się nam wspaniały, ale dla Ciebie to skromna chałupka 
w porównaniu z pokojami, w jakich się wychowałaś i jakie miałam szczęście 
oglądać przez okno, kiedy były oświetlone podczas Waszych zabaw. W czasie 
balu rozpłaszczałam nos o szyby chłonąc widok pięknych dam chłodzących 
się wachlarzami (znowu ta starożytna moda wróciła mimo klimatyzacji), a no
cami śniłam o łakociach dojrzanych na uginających się stołach. Zawsze było 
mi mało oglądania, bo zawsze za wcześnie odegnała mnie Wasza służba. 

Teraz, jako małżonka ważnej osoby ze sfer urzędowych, również przeby

ci 



wasz w lustrzanych salonach. Nasz domek biedny, nie ma w nim luksusowych 
mebli, tylko konieczne sprzęty (dosyć gustowne) i maszyny, maszyny. Wiesz, 
czemu służą. 

Jak Ty się będziesz u nas czuła? Pewnie jak w klatce. Nie będą to dla Ciebie 
czarujące wakacje, raczej smutna pańszczyzna odrabiana w imię naszej starej 
przyjaźni. 

Będę szczęśliwa, powtarzam, widząc Cię znowu, jeszcze piękniejszą i bar
dziej błyszczącą, ale naprawdę nie wymagam od Ciebie takiego poświęcenia. 

Repertuar naszych rozmów do konwersacji będzie bardzo ograniczony. 
Dzieci, ich zdrowie, zakupy, o ile, oczywiście, czegoś nie dostarczą firmy. 

Ale obecnie dochodzą do nas coraz bardziej niepokojące wieści. Jakaś re
wolucja czy ruchawka, bunt, nie wiem, jak to nazwać, zatacza coraz szersze 
kręgi, a właściwie zacieśnia się pętlą wokół nas. 

Słyszałaś, ale to pewnie plotka, że coś się dzieje w samej stolicy. Pozrzucano 
ze stołków jakieś ważne osoby. Wybacz, to nie aluzja do Twego małżonka. 
Wy jesteście poza wszelkimi podejrzeniami i nienawiścią. Pamiętam z dzie
ciństwa, jaka byłaś czysta i spontaniczna w swoich reakcjach, jaka szczera 
w przyjaźni. 

Miasto trzęsie się od przerażających plotek. Ludzie muszą być zdetermi
nowani. Czy to ci z Dzielnicy, rozczarowani kolejnym wiosennym badaniem? 

Wszystko tak dobrze działa, jak w naregulowanym i naoliwionym mechani
zmie, tylko mieszkańcy Dzielnicy są nieprzyjemnym zgrzytem. Ale jest ich 
tak mało, nie reprezentują żadnej siły ani wiary, dawno ją utracili. Mają tylko 
ciemną i ślepą nienawiść przeciwko wszystkiemu. I przeciwko mr.ie, bo nie 
jestem z nimi. 

Boję się, Yolando. Boję się, że przyjdą i zabiorą mi mój jasny dom i wyrąbią 
pachnące sosny. Cierpią, tak, wiem, ale są daleko, nie dolatuje do mnie ich 
płacz. Mam swoje kłopoty i problemy. Chcę w spokoju wychować dzieci i do
czekać starości. Powiedz, czy to tak wiele, czy za dużo wymagam od życia? Ni
czego im nie zabrałam, więc od mojego precz! 

Jestem zupełnie rozbita, Yolando, wybacz mi, nie mogę dalej pisać. Boję się 
jak szczur. 

Twoja Ewa 

Droga Yolando! 
Twój telegram wzbudził popłoch i nadzieje. Jak się okazało, nieuzasadnione. 

Nie przyjechałaś w podanym w telegramie dniu ani następnego ranka, ani wie
czoru. A teraz już chyba nie można przyjechać. Niedaleko nas płonie miasto, 
mrowią się gniewni ludzie. Zaraz biegnę wysłać list. 
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Po kilku godzinach. 
Nie wysłałam listu, drzwi poczty były zamknięte. Ulice zasypane odłamka

mi szyb. Wróciłam biegiem do domu. Dlaczego piszę? Może dla własnego uspo
kojenia, muszę się z kimś podzielić własnym strachem. Co ja mogę zrobić? Nie 
mam żadnego wpływu na toczące się wydarzenia. 

Wieczorem. 
Wyłączyli światło. Przestały działać automaty. Wszystko robię własnymi 

rękoma, jakie to szczęście, że byłam w Dzielnicy, gdzie nie znano automatów, 
tam się nauczyłam być samowystarczalna. Gdyby nie tamten pobyt, zginęła
bym wraz z rodziną. 

Dzieci śpią przytulone. Jutro nie pójdą do szkoły, co będzie z ich rozwojem 
psychicznym i z kształceniem osobowości? Czy Urząd przyjmie moje wyjaśnie
nia, czy usprawiedliwi fakt nieposłania ich do szkoły? Jak im wytłumaczę to, 
co się dzieje? Ich świat był taki uporządkowany, bezpieczny i jasny. Przecież 
sama niczego nie rozumiem. Niech to się już skończy, niech ich raz nareszcie 
wygniotą jak robactwo. Ale kogo? 

Rankiem. 
Nie było dostawy żywności. Nic nie działa, ani komunikacja, ani telefony. 

Brak wiadomości. Tylko dniem i nocą płonie miasto. Nikt nas nie ratuje, nie 
chroni. 

Po południu. 
Zjadamy zapasy. Wydzielam małe porcje.To się niedługo skończy, prawda? 

Niech przyjdą nas ratować, mamy przecież Urząd. 
Wokoło ciemno, cicho, pusto na ulicach, wszyscy są gdzieś daleko, ale bardzo 

blisko. Żadnych wiadomości. Tłukę się po milczącym domu. Dzieci o nic nie 
pytają, zawsze ufały dorosłym. 

Obgryzam paznokcie z bezsilności. Mąż nie wrócił, co z nim, chyba się nic 
nie stało? Był dobrze ubrany, może się nie spodobał tym z Dzielnicy, niech 
będą przeklęci z własną nędzą, cóż im zawiniłam? 

W nocy. 
Siedzimy w piwnicy. Jest ciemno, jesteśmy głodni. Yolando, oszukałaś nas. 

Nie pisałaś do mnie powodowana przyjaźnią. Już wcześniej wiedziałaś, na co 
się zanosi, chciałaś się u nas ukryć albo wykazać przed ważniejszą niż Twój 
mąż osobą, że utrzymujesz kontakt, więzy przyjaźni, pożal się Boże, z rodziną 
ze zwykłych sfer. Moje listy pewnie stanowiły dla Ciebie alibi, uratowały Cię, 
wobec czego mogłaś zrezygnować z przyjazdu do naszego domu. 

Jesteś fałszywa, zawsze należałaś do nich, a ja zawsze do tych z Dzielnicy. 
Jestem głodna, jak oni. Niech tylko przyjdzie ranek, wyjdę jak inni na ulicę 
z pochodnią w ręku. 



Lekcja 
wychowania obywatelskiego 

Autoludy krążyły coraz bliżej wokół chłopców. Udawały, że się tylko przecha
dzają parami, bo właśnie trwała przerwa przed lekcją wychowania obywatel
skiego. Pokazywały, że wyłącznie podziwiają swoje odbicia w szklistych ścia
nach, lecz obserwowały tych dwóch stojących w drugim końcu szkolnego kory
tarza. 

Wyższy wspierał się bokiem o ścianę. Czy osłaniał kolegę przed autoludami, 
czy go im pokazywał? Szeptali konspirując, nie dostrzegali, że są szpiegowani. 
Mieli nędzne ciała i ubrania w łatach, bo to byli ci, którzy nie umieli pogodzić 
się z sytuacją, to oni podżegali do buntów upodlających ludzi coraz bardziej — 
szkodliwi dla innych, niebezpieczni dla siebie. 

„Chroń człowieka przed nim samym" — tej słusznej zasady uczono na lek
cjach wychowania obywatelskiego. Autoludy widziały, jak bardzo chłopcy są 
chorzy. Trzeba ich ratować, zanim zaraza się rozwinie, więc od jednej z par 
oderwała się dziewczyna i podeszła do chłopców. Jasnowłosy Mały drgnął, 
jego spłoszony wzrok latał od uśmieszku dziewczyny i jej grożącego palca do 
obojętnej twarzy kolegi, który nie dał się zaskoczyć. 

To prawdziwy konspirator — nawet w takiej chwili podziwiał go myśląc 
gorączkowo: Ile podsłuchała? Na pewno to: na placu o zmroku, bibuła. Zdrę
twiał z przerażenia i nie umiał zebrać myśli, by się ratować. Karę znał: obóz. 
Nie, nigdy, lepsza śmierć. 

— Tacy są ludzie — prychnęła dziewczyna. — Denerwują się, tracą głowę. 
Autoludy muszą nimi rządzić. Niepoprawni — groziła wciąż palcem. — 
Brzydko się bawicie, fe. Trzeba was tego oduczyć. 

Ale nie z obywatelskiego obowiązku podeszła do chłopców, lecz dlatego, że 
szalała za wyższym z nich. Kochała się w nim od dawna, lecz nie wiedziała 
o tym nie umiejąc nazwać swego stanu, bo wśród autoludów nic mówiło się 
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o uczuciach. Teraz podnosząc wzrok ku twarzy Chłopca zwątpiła po raz pierw
szy w nauki lekcji wychowania obywatelskiego. 

Jego wydać? Lepiej siebie. 
Chłopiec patrzył na nią z góry, jego wodniste oczy nie odbijały żadnego uczu

cia, lecz hipnotyzowały jak u węża. Zlitował się nad nią i wysunąwszy wolno 
rękę dotknął dłonią jej policzka. 

Wtuliła się w nią od razu, bo nie znała zasad zachowania się wobec męż
czyzn. Żyła wśród autoludów, one nie mówiły o płci. Kim była, skoro kochała? 

Mały z niesmakiem patrzył na jej uległość. Ręka Chłopca pogłaskała z łaski 
policzek Dziewczyny i z takim samym chłodem nagle szarpnęła jej włosy. Na
wet się nie skrzywiła. 

Ani bólu, ani godności! Oto automatka! — lekceważąco pomyślał Mały, 
bo ludzie i automaty gardzili sobą nawzajem. 

— Mnie nie zdradzisz. — Chłopiec przesuwał dłonią po szyi dziewczyny. — 
Już nie,chcesz, prawda? 

Nie mogła odpowiedzieć, wstrząsnął nią dreszcz. 
— Nie wydasz mnie, bo — oparł dłoń na jej ramieniu — jesteś człowiekiem. 
— Ja?! — krzyknęła zaskoczona. 
— Ona? — wyrwało się Małemu. 
— Jak śmiesz, ty... człowieku! — strąciła z ramienia jego dłoń jak pająka. 
— Człowiekiem może niezupełnie, zaledwie kobietą. 
— Ludzkie przesądy, automaty są wyzwolone. 
— Wyzwolona kobieta! — gwizdnął Chłopiec z udanym podziwem. — Takie 

kocha się najbardziej. 
Podszedł do niej blisko, objął i zaczął coś szeptać do ucha, a ona stała 

jak sparaliżowana. Po chwili spojrzała na Chłopca ostro i zaczerwieniła się. Mały 
się przeraził, że Chłopiec przeszarżował i przegrał, lecz nie dowiedział się, co 
myślała, bo zadzwonił dzwonek i Dziewczyna odbiegła posłuszna nakazowi. 

— Wyda nas czy nie? — pytał Mały z niepokojem. 
— Co innego ją interesuje — wulgaryzował Chłopiec. 
— W dziesięć sekund jej przecież nie uświadomiłeś? 
— Ale będzie ciekawa, chętna, by dokończyć lekcji. Zrobię to później, za

czekam na nią po zajęciach. Znasz prawo: autolud może posiadać człowieka. 
Powiedział to jako dowcip, a Mały się roześmiał sądząc, że będzie na odwrót. 

— Na nas dzwoniły, człowieku, bo nie mamy czujnika, jak one — ponaglił 
prowokacyjnie Chłopiec. 

— Przecież to lekcja w. o. — podkreślił drwiąco Mały. — „Nauka nie jest 
obowiązkiem człowieka, lecz przywilejem i zaszczytem" — zacytował slogan, 
jakim zaczynano i kończono każdą lekcję wychowania obywatelskiego. Te słowa 
były jakby modlitwą nowej i zupełnie bezbożnej religii. 
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— Chodźmy do rezerwatu — zaproponował Mały. — Zobaczysz, jak pracuję, 
powiesz, komu trzeba i powierzą mi poważniejsze zadania. — Rwał się do wiel
kich czynów, wierzył, że Chłopiec ma powiązania z samą górą i że coś się szykuje. 

Kiedy wyszli, zauważyli, że miasto przygotowywało się do kolejnej akcji 
na rzecz człowieka. Jak wszystkie zamiary autoludów tak i ten był tylko pozor
nie dla ludzi korzystny, a w rzeczywistości miał na celu zepchnięcie człowieka 
z jego ostatnich pozycji. 

Namalowano już wielkie dekoracje, stały oparte o ściany budynków, przy
czajone do chwili, kiedy się je wciągnie na najwyższe piętra, gdzie będą widoczne 
z daleka. Przedstawiały ludzi w najohydniejszych momentach grzechu. 

Jedną z ulic przeznaczono na ilustrację wynaturzeń. Na wielkiej planszy 
namalowano bordową farbą kusicielski uśmiech prostytutki tak ujęty, że nieomal 
się słyszało wyślizgujący się syk. Na płótnach obok zboczeńcy demonstrowali swe 
podniecenie nad dworcowymi sedesami. 

— Przesadzają — warknął Chłopiec. — Wybrakowanych autoludów jest wię
cej. 

Mały się zdziwił; że on o tym wie. — Jednak jesteśmy na lekcji w. o. 
Chłopcy przeszli szybko przez tę ulicę moralnej nędzy, Mały czuł, jak brud 

przykleja mu się do twarzy. Musieli przeciąć plac, gdzie spędzono armię kalek, 
czekających, aż zostaną ustawieni i pognani w marszu przez miasto. Tu się sku
piły pomyłki biologii. Na wiązkach słomy leżały dzieci z wodogłowiem lub z trze
cią szczątkową nogą. Obnażeni obojnacy musieli pokazywać swą wynaturzoną 
kobiecość i niepewną męskość, inni ujawniali płaskie miednice i krzywe kręgosłu-

py-
Cały ten motłoch nienawidził siebie i gardził swoją nędzą. Ktoś cisnął prze

zwisko, wszyscy się zaczęli bić okładając protezami i kopiąc kikutami. Okalecze
nia powiększyły się o rozbite nosy i łysiny po wydartych włosach. 

Autoludy przyglądy się bójce obojętnie ze szklanych dyżurek u wejścia na plac. 
Lśniły lakierowane paski przy gładkich mundurach i płaskie nie dokończone 
twarze, pożałowano na nie porządnej skóry, często z taką trudnością zdoby
wanej w obozach. Kiedy bójka wycichła, wyszli ze swych szklanych pudeł, stanęli 
w rozkroku i wyciągnąwszy długie, czarne bicze zaczęli nimi strzelać ponad 
głowami nędzarzy, by ich ustawić w czwórki. 

Mały się odwrócił, Chłopiec nie pokazał żadnego uczucia. Druty rezerwatu 
dotykały nieomal placu, weszli swobodnie, strażnicy nie pilnowali bramy, nie 
byli potrzebni. Ludziom dawano żywność, lecz zabrano pracę, autoludy czekały, 
aż się zdegenerują. 

Tu Mały prowadził akcję uświadamiającą. Zazwyczaj wygłaszał płomienne 
przemówienie w celu obudzenia w ludziach godności. Słuchali trzymając w rękach 
kostki do gry gotowe do rzucenia, a kobiety nawet się nie odwracały od sznurów 
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z bielizną. Dziś Mały chciał pokazać Chłopcu swój, jak mówił, rezerwat i musiał 
zabrać paczkę ulotek, by je na placu przekazać łącznikowi. Chciał je wręczyć 
osobiście, by stać się prawdziwym konspiratorem. Zależało mu poza tym na roz
szerzeniu akcji. Był ideowcem, ale miał w rezerwacie narzeczoną, poszedł 
więc najpierw do jej szałasu. 

Chciał ją tylko powitać, uścisnąć i zabrać paczkę. Robiło się ciemno. Ludziom 
nie wolno było chodzić po ulicach po zmroku. Podobno byli łapani. 

Wciśnięta w najciemniejszy kąt szałasu szlochała. Próbował ją ukoić, lecz 
tylko wybuchnęła płaczem: — Nigdy mnie stąd nie wyciągniesz! Już w to nie 
wierzę, twoje zapewnienia o lepszym życiu to miraże. 

— Odmiana idzie, w innych obozach wrze — szeptał z nawyku konspira
tora. 

— E, jak zwykle, dziecinne marzenia — skrzywiła się niechętnie i Mały po
czuł, że ją traci. 

— On mnie zapewnił — wskazał Chłopca widocznego przez szparę w 
drzwiach. Skuliła się ze strachu i zamilkła. Umiała wyczuwać zagrożenie jak zwie
rzę. Mały spojrzał na Chłopca, ten dawał mu znaki, ponaglał. Trzeba było 
wracać, lecz nie mógł odejść. Zaczął uspokajać i głaskać drżące ciało, kiedy zno-
wu spojrzał w szparę drzwi, Chłopca już w niej nie było, tylko ciemność. 

Kiedy lekcje się skończyły i Dziewczyna przekroczyła próg szkoły, Chło-
piec już stał oparty o ścianę. Nie spojrzała na niego, bo poznała nowe uczucie, 
wstyd, więc go minęła patrząc na czubki swych butów migające w szybkich kro
kach. Musiała przed zapadnięciem zmroku przejść przez plac, którego zawsze 
się bała. 

Ale zapalano neony, już się bowiem rozpoczynała wielka lekcja wychowania 
obywatelskiego. Przed kościołami żarówki ułożone w kwiaty tworzyły hasła: 
„Człowiek to też twój bliźni". Przytułki dla nędzarzy świeciły napisem: „Ko
chaj człowieka, jak siebie samego". Ochronki dla podrzutków zapewniały: 
„Wszystkie dzieci są nasze", a lokale „Tylko dla autoludów" mrugały do klien
tów: „Kochaj człowieka, choć jest słaby". 

Dziewczyna przeczytała wielki napis ciągnący się przez cały plac „Chroń 
człowieka" i zadrżała ze strachu. Bała się tego miejsca, mimo że jej dom stał po 
drugiej stronie. 

Pochwycono ją z tyłu pod łokcie. Zdrętwiała z przerażenia: Dlaczego łapią? 
Jeszcze widno, a ona przecież jest autoludem. Ktoś bardzo silny obracał ją po-
woli. To Chłopiec! Miłość, nie śmierć — pomyślała. 

— Przyszedłem do ciebie po lekcję. 
— Czego automatka może nauczyć człowieka? 
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— Jesteś człowiekiem, zapamiętaj. 
— Nie chcę! 
— Musisz żeby pozostać ze mną. 

- Nie jestem człowiekiem, lecz kobietą. 
— Jeszcze nie — szeptał — dopiero, jak dam ci lekcję. Poprowadził ją ku 

ławce. Fala namiętności Chłopca ją pochłonęła, zamknęła oczy i zapomniała 
o sobie. Kiedy je otworzyła, ciemność panowała zupełna. Zdumiała się, że czas 
tak szybko minął. 

— Ach, to właśnie jest miłość — uświadomiła sobie. — Kocham Cię. — 
Czuła, że musi koniecznie to powiedzieć, więc powtórzyła wsłuchując się w sło
wa. — Kocham cię, jestem człowiekiem. 

— Skądże! Automatką! 
Spojrzała na napis: „Wszystkie dzieci są nasze" i przypomniało się jej dzie

ciństwo: — Jestem podrzutkiem, wzięto mnie z przytułku. Tylko ludzie by
wają sierotami. 

— Niekoniecznie — mówił obojętnie, jakby rozsądzał los obcej. — Autoludy 
nie mogą zabronić ludziom się mnożyć, więc podrzucają i swoje dzieci. Jak od
różnisz autoluda od człowieka? 

— Boli mnie twoja oschłość. Cierpię, więc jestem człowiekiem. 
— Za mało. 
— Zniosę większy ból, jeśli od ciebie. 
— Pójdziesz do rezerwatu? — zapytał wyzywająco. 
Podniosła się i zaczęła iść nie patrząc za siebie. Chłopiec nie podążył za nią. 

Poczuła, że jest sama. W ciemności czaiło się zło. Bała się, lecz nie mogła za
wrócić. 

Dopiero na środku placu Chłopiec do niej dobiegł i zatrzymał. 
— Nic trzeba — powiedział, a ona odetchnęła. — To była tylko próba. Da

łaś mi lekcję dumy. 
— Kim jestem? — pytała. — Nie wiem, a muszę to ustalić. 
— Jesteś moja — wykręcił się od odpowiedzi, nie dawał jej wygrać. 
Tu, na środku, ciemność była lita, lecz coś zagrażało tak blisko, że chciała 

uciekać. — Chodźmy prędzej — ponagliła, lecz stał obejmując ją mocno, jak 
nieczłowiek. 

— Boisz się, że cię złapią i zabiorą do obozu? A nas chciałaś wydać. 
— Byłam kimś innym. 
— Autoludy robią tam doświadczenia. Przyglądają się, jak ludzie cierpią 

i jak kochają. Badają, dlaczego się śmieją i dlaczego płaczą, wymuszają to, ale 
z wraźliwymi, jak ty, jest im łatwiej. 

— Dużo wiesz o autotudach. To dziwne. 
— Przydasz się im w obozie — szeptał. 

98 



— Puść mnie! 
Było już za późno. Z ciemności wynurzało się dwóch olbrzymich strażni

ków. Jeden nie miał oczu i trzymał latarkę, zrobiono mu usta. Drugiemu dano 
mocne ręce do łapania i jedno duże oko. 

— Jesteś człowiekiem — oskarżyły usta. 
Zasłoniła szybko Chłopca, przecież go kocha, ocali mu życie, nie pozwoli, 

by został zabrany do obozu. Tępi strażnicy nie odgadną jej tożsamości, dotych
czas uchodziła za automatkę. Nikt nie wie, kim ona jest naprawdę, nawet ona 
sama. 

Latarka oświetlała ich dokładnie i powoli. — Do ciebie mówimy — powie
dział strażnik. 

— Do mnie? — zdziwiła się. — Jak odgadli? 
— Człowiek twoją jest własnością? — zapytały usta. — W porządku — straż

nicy chcieli się oddalić, bo prawo zostało zachowane. 
— Do kogo mówią? — nie rozumiała, bo nie wskazali nikogo. — Do Chłop

ca? Czyżby on...? Do niego należę? 
— Możesz sobie zatrzymać swego człowieka zgodnie z prawem — chcieli 

sprawę załatwić polubownie. 
— Chcę — odpowiedziała z mocą. 
— Nie do ciebie mówimy. 
Nie chciała zrozumieć. Chłopiec milczał. Nie chciał posiadać jej na własność, 

nie chciał ratować. 
— Pójdziesz, wobec tego, z nami, panienko — strażnik wyciągnął łapę, by 

ją chwycić za ramię. 
— Uciekaj! — zabrzmiał z ciemności krzyk. — Uciekaj! 
Strażnik opuścił ramię. Jeden skierował światło w stronę, z której dobiegło 

wołanie, a drugi obrócił tam swe oko. To był Mały. Biegł na spotkanie ściska
jąc pod pachą paczkę. Z daleka zobaczył tę straszną scenę i zrozumiał, co grozi 
Dziewczynie. Zatrzymał się. Co robić? 

Latarka raz oświetlała twarz Dziewczyny, a raz Chłopca. W jej promieniu 
widział krew w żyłach i... 

— Nie, to niemożliwe. 
Usłyszał rozmowę, zrozumiał milczenie. — Mnie weźcie! — krzyknął w na

głym odruchu. Rzucił się w tamtą stronę. Przebiegnie obok strażników, od
ciągnie ich, ocali Dziewczynę, a może i siebie. 

Usłyszała krzyk. Zawahała się, szarpnęła do przodu i już pędziła przed sie
bie. Tuż obok stał jej dom, był tak blisko. 

Chłopiec stał i nasłuchiwał tupotu oddalających się buciorów patrolu, pewny, 
że i ją dogonią. 
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A wtedy wypełzła z ciemności armia kalek idąca bezładnie, juz nie pilnowana. 
Nędzarze przeleźli przez miasto klnąc i upadając i teraz niepotrzebni wracali do 
swych legowisk. Rozwścieczeni ze zmęczenia i głodu tratowali po drodze wszy
stko, co nie było z ciała, i nie dawali się zatrzymać. Pokryli gęsto cały plac, lecz 
nadciągali nadal depcząc wszystko powoli i bez końca. 



Heretyk 

Biegłem przez ulice miasta. Rozpierała mnie radość i duma. Zostałem wezwa
ny! Tyle lat czekałem na ten wielki dzień. Nadzieją na jego przyjście żyłem 
przez minione katorżnicze lata. Zostałem kiedyś wybrany i czekałem na dzisiej
szy dzień. 

Omal już przestałem wierzyć w jego nadejście i utraciłem ufność w słowa 
mego mistrza, który wiele lat temu powiedział: „Jesteś wybrany do wielkiego 
celu" i wręczył mi klucz o tajemniczym przeznaczeniu. 

On, profesor, był rzeczywiście nauczycielem mego życia i przewodnikiem 
myśli. Obiecał, że mnie powiedzie ku rzeczom wielkim i kazał czekać w goto
wości. 

Zatopiony w myślach i oszołomiony marzeniami minąłem jego dom. Powie
trze przesycała szarość, choć było południe, nie mogłem dostrzec numeru. Pod
niosłem twarz i spojrzałem prosto w słońce — gasło, ledwo się żarzyło upior
nym rudym blaskiem. Jak długo jeszcze poświeci, ile nam życia wyznaczy? Czy 
istnieje szansa ratunku, czy przed nami tylko zagłada? 

Dlaczego się tym trwożę? — skarciłem się w myślach. Każde dziecko 
przecież wie, że stan gaśnięcia słońca jest przejściowy. W odpowiedniej chwili 
właściwe osoby włączą System, uruchomią olbrzymie środki techniczne, na któ
re wszyscy pracujemy. 

Ale było tak ciemno, że każdy by się zatrwożył patrząc w ponure niebo. Słoń
ce pokrywała jakby mgła, zbliżała się pora Czarnego Zachodu. To naturalne 
zjawisko zdarzało się raz na jakiś czas. Należało tę porę wyliczyć i czyniono to 
precyzyjnie, mimo to szaleństwo ogarniało tłumy i rozsądne argumenty do 
likogo nie trafiały. 

Kiedy słońce zgaśnie, świat pokryje się skorupą lodu, skamienieje pod nim 
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wszystko, co żywe. Zamarzną kwiaty, będą jak namalowane mrozem na szy
bach, umrą mewy w locie i spadną jak kamienie, zamarzną rączki dzieci, a oczy 
kobiet zamienią się w bladoniebieskie kulki lodu. 

Ocknąłem się z zamyślenia i przekroczywszy próg stanąłem w wielkiej sali. 
Ostre światło bluznęło mi w oczy, chlasnęło bólem po źrenicach, zacisnąłem 
powieki. Nigdy nie widziałem tyle światła! Płonęły tysiące lamp o wielkiej 
mocy, lśniły powierzchnie, przedmioty nie rzucały cienia. Nie umiałem nawet 
sobie wyobrazić, ile cyfr ma suma pokazująca zużycie energii. Skąd ją czerpią? 

Próbowałem uchylić powiek, chciałem sprawdzić, czy sala od ściany do ścia
ny rzeczywiście jest wypełniona wielką maszyną podtrzymującą procesy ży
ciowe. 

Usłyszałem drogi głos mego mistrza: — Witaj, synu! — i próbowałem na 
niego spojrzeć. Ale wąziutka szparka pod powiekami od razu wpuściła więcej 
światła, niż mogły znieść moje przyzwyczajone do mroku oczy. 

— Nie patrz na mnie! — przerwał moje próby głos profesora. — Mógłbyś 
oślepnąć. Tak, jestem maszyną, częścią wielkiego Systemu. On przejął wszyst
kie funkcje organizmu. Życie jest moim obowiązkiem, nie wolno mi umrzeć tak 
długo, póki nie wypełnię swej misji. 

Jakże cierpiałem słysząc szlachetny głos mego mistrza tak przepojony bólem. 
System? — cóż to oznacza? Czyje jeszcze organizmy w ten sposób uwieczniono? 
Ale odrzuciłem zdrożne myśli, bo moje serce przepełniły wzniosłe uczucia, ta
kie jak wtedy, kiedy wyjawiono mi moje zadanie. 

Zrobię dla niego wszystko — pomyślałem. Gotów byłem do największych 
poświęceń. 

— Nadszedł twój dzień! — grzmiał głos płynący z góry, jakby z nieba. — Mu
sisz nam się odpłacić za energię, którą zużyłeś, i masz okazję odpokutować za 
winy swego brata. Otrzymasz zadanie. Musisz sformułować prawo naukowe 
opierając się na badaniach poprzednika. Prawo to zapewni nam energię, ura
tujesz świat! Oto do czego jesteś powołany! Idź! 

Czułem w głowie wielką pustkę, byłem oszołomiony. Chyba nie udźwignę 
własnej wielkości i zadania — myślałem. Z zamkniętymi oczami wycofałem się 
do drzwi. Przyzwyczajony do ciemności z instynktem ślepca nawet się nie po
tknąłem. Kiedy za progiem poczułem na powiekach dobrą ciemność, otworzy
łem oczy. Wręczono mi kasetkę. Chwyciłem ją, przytuliłem do piersi i pogna
łem przez mroczne ulice do swej kwatery. 

Idąc do dzielnicy uniwersyteckiej spojrzałem na daleką i bardzo ciemną dziel
nicę, gdzie mieścił się mój rodzinny dom. 

Bracie mój! — zawołałem do niego w myślach. — Teraz mi wybaczysz. Zro
zumiesz, że to ja miałem słuszność. 

Kiedy wpadłem do swego pokoju i drżącymi rękoma wyjąłem klucz, zrozu-
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miałem, że nie będę miał żadnych kłopotów z otworzeniem zamka. To był ten 
klucz! Ledwo uchyliło się wieczko, poczułem, że z wnętrza pudełka bije tajem
nicza łuna, promieniowało z niego czarodziejskie ciepło. W kasetce leżał stos 
równo poukładanych kartek z folii pokrytych wypukłym drukiem. Nie myli
łem się — kartki fosforyzowały, wysyłały promienie. Wysypałem je na stół 
i usiadłszy przy oknie dotknąłem pierwszej z nich. Moje palce biegały po niej 
coraz szybciej, zachłannie pożerałem wiedzę, wreszcie przeszedłem na moją 
metodę czytania. Do kartki przykładałem płasko całą dłoń i jednym dotknię
ciem chwytałem sens całej stronicy. 

Okazało się, że wprowadzenie oszczędności energii nie było takie złe, umoż
liwiło odkrycie i rozwinięcie wielu zapomnianych talentów. Do czytania w taki 
sposób należało mieć bardzo delikatne dłonie, każda praca fizyczna była za
broniona, a po pewnym czasie wręcz niemożliwa. Delikatną skórę kaleczyło 
byle dotknięcie. W ten sposób każdy miał wypisaną na własnej skórze tożsa
mość i, zawód, co umożliwiało identyfikację i znakomicie upraszczało stosunki 
interpersonalne, moją metodą przecież zaczęli się wszyscy posługiwać. 

Kiedyś, zanim wpadłem na ten genialnie prosty sposób czytania, miałem żal 
o to, że nawet mnie, nadziei świata, nie przydzielono więcej energii. 

Chcą wszystko za nic — skarżyłem się sobie. Ale wreszcie zrozumiałem 
głęboki sens sprawiedliwości. 

Ciemność więc mi nie przeszkadzała w czytaniu i tym razem, ale po zapo
znaniu się z treścią kilku pierwszych kartek odczułem niejasny niepokój. Do
piero po chwili uświadomiłem sobie, że to hałasy dobiegające zza okna rozpra
szają mnie. Szurgotały kroki, słyszałem przepychania się, odniosłem wraże
nie, że zbierał się olbrzymi tłum. Nagle zaczęto skandować czyjeś imię, lecz 
pogrążony w myślach nie zdołałem przedrzeć się przez ich zasłonę, by zrozu
mieć wyraźnie. 

Zatrzymałem właśnie dłoń na stronicy, gdzie wybito nazwisko uczonego, 
który opracował notatki. Musiał być geniuszem, jego metoda naukowa odzna
czała się przejrzystością, a dowody nie dawały się podważyć. Uzyskałem pew
ność, że skoro doczytam notatki do końca, uda mi się sformułować to prawo, 
które nam umożliwi wyprodukowanie niewyobrażalnie dużej ilości energii. 
Puści się ją na maszyny i one, dotychczas pogrążone we śnie, ożyją, zacznie 
płynąć moc przez krwinki ich tranzystorów i wzmocni się energia, zamieni 
w olbrzymi słup sięgający z globu aż do nieba. Moc będzie po nim płynąć wciąż 
w górę i wleje się wreszcie w słońce i stanie się krwią dla jego stygnącego ser
ca. Zacznie bić i zapłonie jasnym blaskiem jego oko. 

Tak myślałem, pewny, że to ja mam umożliwić ten wiekopomny czyn. Nie 
sobie wyłącznie przypiszę zasługę. Sukces przygotował mój poprzednik. Jak 
się nazywał? Nie mogłem odczytać jego imienia, moje ręce utraciły na chwilę 
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wraźliwość, gdyż nasłuchiwałem głosów zza okna i one mnie rozproszyły. Nagle 
spod serdecznego palca wypłynęło to imię: Skundrel! — i odtworzyło w mojej 
pamięci scenę przeżytą w dzieciństwie. Stanął mi przed oczami tamten pora
nek, kiedy niebo wisiało nisko i powietrze wydawało się gęste, a to była tylko 
mgła i dym. Nastąpiła pora Czarnego Zachodu. Matka prowadziła mnie za 
rękę i ponaglała, bo zwalniałem kroku czując wciąż gęstniejący smród, gdzieś 
się paliło. 

— Musimy tam być, zobaczyć — powtarzała matka ciągnąc mnie. Widzia
łem jej twarz, miała zaciśnięte usta jak w gniewie i oczy spuszczone niby ze 
wstydu. Czyżby ją zmuszono do zrobienia czegoś wbrew jej chęci i dlatego szła 
z taką zaciętością, gdyż mocno czuła swą hańbę? 

Stanęła wreszcie, doszliśmy, ale nie patrzyła, wręcz przeciwnie, opuściła 
głowę. Wokoło mnie tłoczyli się ludzie, widziałem tylko ich plecy i nogi. Po
ciągnąłem matkę za rękę. — Nic nie widzę — spojrzałem ku niej do góry, po 
policzkach matki płynęły łzy, a jej usta były skrzywione niby u małego dziecka. 
Wyglądała tak, jakby ją ktoś skrzywdził. 

Koło nas stanął mężczyzna w kapeluszu naciśniętym nisko na czoło. Matka 
otworzyła oczy, by mi odpowiedzieć, i wtedy również zauważyła tego męż
czyznę. Natychmiast przestała płakać i zamrugała rzęsami, żeby strzepnąć 
z nich łzy i nie pozwolić, by ktoś spostrzegł jej rozpacz. Nawet się uśmiech
nęła z przymusem. 

— Nic nie widzisz? — zapytał mężczyzna, a mnie się wydało, że słyszę 
w jego głosie przyganę skierowaną do matki. — Powinien się dobrze przyjrzeć 
i wszystko dokładnie zapamiętać — mówiąc to ujął mnie i podniósł do góry. 

Spojrzałem ponad morzem głów. Na środku placu wokół wysokiego słupa 
był ułożony wielki stos drewna. Płonął. Przywiązany do pala mężczyzna prę
żył się i ściągał w dół nogi, jakby w bólu usiłował wyswobodzić się z wrzyna
jących się w ciało sznurów. Jego głowę omotano czarną szmatą. Nagle prze
stał się rzucać, głowa zwisła mu na bok i nienaturalnie się przechyliła na lewe 
ramię. Zrobiło się ciemno, to była pora Czarnego Zachodu i straszliwa chmu
ra pożarła słońce. 

— On się spali! — krzyknąłem w strachu i pdwróciłem oczy uderzając twa
rzą w ramię mężczyzny. 

Ale on chwycił mnie silnie pod brodę i obrócił tak, że musiałem patrzeć. 
Wciąż usiłowałem wyrwać się z jego uścisku, odpychałem ramionami, nawet 
próbowałem kopnąć. Wierzgając i wrzeszcząc musiałem jednak obejrzeć wszy-, 
stko do końca. Człowiek płonął. Wręcz czułem, jak boli go paląca się skóra, 
bałem się, czułem, że to po moim ciele ślizgają się płomienie. Jakże nienawi
dziłem tego, który uwięził mnie w swoim uścisku i nie pozwolił się wyrwać. 
Wykrzykiwałem mu w twarz wszystkie brzydkie słowa, jakie znałem, ale on 
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tylko się śmiał. Nie mogłem wciąż dojrzeć jego twarzy słabo widocznej pod 
rondem, ale przysiągłem sobie, że kiedyś cisnę mu spojrzenie prosto w oczy, 
a on się cofnie. Moich dziecięcych przekleństw nawet chyba nie słyszał, prze
cież wszyscy krzyczeli i skandowali imię palonego człowieka: Skun-drel! 

— To Skundrel, zapamiętaj sobie, zuchu — syknął mój prześladowca, a w je
go ustach imię ofiary zabrzmiało jak pospolita obelga. 

Tłum skandował słowo, wciąż je słyszałem. Ocknąłem się ze wspomnień. 
Usłyszałem, że za oknem nadal wykrzykują czyjeś imię. Skazańca? Nie, moje. 
I ktoś dobija się do drzwi. Wyobraziłem sobie, że stoi za nimi ten, który mnie 
trzymał. Nieomal widziałem jego usta rozciągnięte w uśmiechu i mocne zęby 
zaciśnięte w nienawiści i szyderstwie. 

Skuliłem się, poczułem, że ślizgają się po mnie płomienie. Chwyciłem kartki 
i przytuliłem je do piersi, jakby one mogły mnie ocalić. 

Wtedy otworzono drzwi. Wstałem blady i oczekiwałem wyroku. 
— Zajmujesz się pracą naukową, co? 
— Opracowujesz wynalazek? 
Nie wiedziałem, czy zaprzeczać, czy potakiwać, co może mnie uratować? 

Jaka jest moja wina? Nie rozpoznałem jej, ale wszystko mogło nią być. Mam 
odpowiedzieć za swoje czy cudze grzechy? Wystarczył jeden, mój własny: 
pobierałem energię za siebie i swego brata. Zainwestowano we mnie, a ja po 
prostu zmarnotrawiłem moc. 

A mój brat, mój genialny brat również został kiedyś wybrany i wszystkich 
zawiódł. Nie wiedziałem, w jaki sposób popełnił tę nikczemność, ale czyn był 
bezsporny i to wystarczyło, by spuścić głowę i oczekiwać tego, co ma się stać. 

— Uratujesz nas? Chodź, pokażesz się tłumowi. 
Odetchnąłem i powoli odłożyłem na stół zbawcze karty dzieła. To dzienni

karze, sława. 
Wykrzykiwali pytania jeden przez drugiego i chwyciwszy mnie za ramiona 

popychali ku oknu. Ktoś je rozwarł i obrócił mnie twarzą do ulicy. Tłumy 
wiwatowały. Dopiero wtedy zorientowałem się, że krzyczą na moją cześć, ale 
wciąż nie mogłem się uwolnić od obrazu kaźni. 

Dziennikarze wkrótce wyszli, ale tłum nadal koczował pod moim oknem. 
Nieomal codziennie przychodziły różne osoby i wypytywały mnie o postępy 
w opracowywaniu prawa. Na wynik czekali wszyscy, jak na zbawienie, bo nim 
przecież był. 

Pewnego dnia przyszedł do mnie mój brat. Był wysoki, mocno zbudowany 
i trochę kanciasty. Usiadł z wysiłkiem robotnika pracującego ponad siły. Znisz
czyły go te minione lata, nie przypominał już genialnego chłopca, który stu
diował trudne dzieła przy mdłym świetle lampy, a czarne kosmyki włosów 
spadały mu na czoło, więc je odrzucał niecierpliwym ruchem głowy przypo-
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minając tym narowistego źrebaka. Podziwiałem go zawsze i w milczeniu przy
glądałem się całymi godzinami, jak czyta, patrząc umierałem z uwielbienia i za
zdrości. Pracował wtedy nad wynalazkiem, który wiele miał odmienić, aż nagle 
wszystko prysło. 

Przestał się zajmować nauką, ja dorosłem i na mnie zaczęły się sypać za
szczyty i wyróżnienia. Profesor mnie wyznaczył do wielkiego dzieła. Poczułem 
się winny wobec brata sądząc, że to ja wszystko mu odebrałem. 

Kiedy przychodziłem z uczelni i z entuzjazmem opowiadałem o swojej 
działalności, on siedział chmurniejąc i nic nie mówił, a matka odwracała oczy. 

— Już nie należysz do nas — powiedziała kiedyś z wyrzutem. 
Przychodziłem do domu coraz rzadziej, nie umiałem się porozumieć z ro

dziną i nie mogłem znieść milczących wymówek. Wreszcie na stałe przenio
słem się do dzielnicy uniwersyteckiej. Od tamtego czasu nie widziałem brata. 
Sądziłem, że teraz przyszedł, by dokończyć tamtą sprawę i spodziewałem się 
przykrości. Siedziałem w napięciu, w ręce trzymając notatki. 

Przyjrzałem się jego rękom. Były to twarde dłonie człowieka, który praco
wał fizycznie. Nie czyta, porzucił więc pracę naukową, zmarnował się, a wszy
stko przeze mnie. 

— Teraz każdy może do ciebie przyjść, wszystkich dopuszczą — mówił 
z trudem i wciąż oblizywał wargi, wyglądające tak, jakby były bardzo deli
katne. — Jesteś sławny — jego język poruszał się jak obolały, a w słowach 
usłyszałem wyrzut. — A oni już narąbali drzewa. 

Nie zrozumiałem, co ma na myśli. — Twoje ręce... — zacząłem. 
Obejrzał z uwagą ich wewnętrzną stronę i uśmiechnął się. — Mają twardą 

skórę. Nie czytają. Chciałeś, bym właśnie tę prawdę sobie uświadomił? 
Popatrzył mi w oczy i powiedział groźnie: — Jesteś pewnie dumny ze swo

jej metody czytania, czy wiesz, czemu służy? — podsunął mi swoje ręce pod 
oczy. — Widać, kim jestem, ręce każdego zdradzą i każdego wydadzą. 

Cóż mogłem mu powiedzieć? Wziął pewnie moje milczenie za zachętę, więc 
mówił znowu kalekimi słowami: — Pracujesz nad czymś? — Zabrzmiało to 
pojednawczo, więc skwapliwie uznałem ten ton za zachętę. 

— Tak! Powierzono mi wielkie dzieło. Opracuję te notatki — pogłaskałem 
je lekko — by znaleźć źródło energii dla całego świata. Mój wielki poprzed
nik doprowadził dzieło prawie do końca, zabrakło tylko końcowej artyku
lacji, sformułowania prawa. Tu wszystko jest nieomal gotowe — powtarzałem 
w kółko muskając ukochane litery — tylko muszę wypowiedzieć naczelną 
zasadę. 

Zrobiło mi się trochę przykro, kiedy wspomniałem o wypowiadaniu, on prze
cież był prawie niemy, ale rozmowa o mojej uwielbianej nauce podniecała 
mnie, więc zapominając o tym, że mój brat nie potrafi mnie już pojąć, chwy-

106 



ciłem jego rękę i położywszy ją na kartce z notatkami krzyknąłem: — Sprawdź, 
jakie to genialne! 

Prostacka twardość jego ręki omal mi nie otarła naskórka. On jest analfabetą! 
Mój genialny brat nie może czytać — zamrugałem oczami z przejęcia, rozpły
wał mi się jego obraz, łzy wciąż opływały wokół gałek, niewiele widziałem, 
prawdę mówiąc, byłem prawie ślepy, ale po co mi oczy, skoro miałem delikatne 
ręce. 

To moja wina — uświadomiłem sobie. Obrabowałem go, mnie przecież 
przydzielili jego energię. 

— Wybacz — powiedziałem i próbowałem dojrzeć prawdę w jego twarzy 
o rozpływających się konturach. 

— O czym ty mówisz?! — krzyknął ze szczerym zdziwieniem. 
— Twoja energia, cała dla mnie — wyszeptałem opuszczając głowę. 
Podszedł do mnie i objąwszy mnie w uścisku przygarnął mocno do swej sze

rokiej, piersi. Trwaliśmy chwilę w milczeniu i zrozumiałem, że jest szczery 
i przebacza. 

On jednak podniósł mi głowę i patrząc w oczy powiedział z mocą: — Mój 
biedaku, tak cię oszukano. 

— Wybacz — powtórzyłem — odpokutuję za to. 
— Jesteś bardziej ślepy, niż przypuszczałem — powiedział ze smutkiem 

odsuwając się ode mnie, a ja otarłem łzy, bo już nie widziałem nic. 
— Czy miałeś dostateczną ilość energii? — zapytał zaczepnie. 
Przypomniałem sobie dni i noce idące w lata, kiedy musiałem siedzieć po 

ciemku i w chłodzie, przysuwając książkę do niepewnego światełka zza okna. 
Pamiętam żal i gorycz oskarżeń. Nawet dla mnie nie było energii! Metodę 
czytania dłonią odkryłem z konieczności, dla własnej wyłącznie potrzeby. 
Musiałem czytać, nauką oszałamiałem się jak haszyszem, była pasem ratu
jącym od zwątpienia. 

— A widzisz! — powiedział z przekonaniem. — Nie trwóż się, twoja me
toda mnie nie zniszczyła, oznakowała ludzi, ale zdołałem się obronić. Mogę 
czytać. Spijam wiedzę z kart, całuję każde słowo — i chwyciwszy kartkę przy
cisnął ją do ust. 

Szybko w ten sposób przeczytał, a raczej przecałował całą stronę. Zrozumia
łem, dlaczego wargi ma tak delikatne i łatwo wysychające. 

— Moją metodę również powszechnie się stosuje, choć w innych niż twoje 
sferach. Tylko język robi się bardzo wraźliwy i trudno jest mówić, boli każde 
słowo. Wiem wszystko, ale nie mogę nic wypowiedzieć i wykrzyczeć. 

Nasze słowa wciąż były rozrywane przez wrzawę tłumu, co chwilę ktoś za
czynał skandować moje imię, a tysiące ust podchwytywało je jak hasło. Brat 
był bardziej odporny. Usiadł obok mnie i przykładając do ust stronę za stroną 
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czytał notatki Skundrela. Kiedy jego warga natrafiła na to imię, odłożył kartki 
na stół, już dalej nie czytał, tylko patrzył na mnie z bólem. Dopiero teraz usły
szał tłum. 

— Moje imię — szepnąłem, jakbym próbował ukryć strach. 
— Uciekaj! — krzyknął. — Pójdź ze mną, ukryjesz się w naszej dzielnicy, 

jest najciemniejsza ze wszystkich, więc nikt cię nie odnajdzie. Ci, którzy mają 
okaleczony język, nie wydadzą cię. Kiedy zrozumiesz, że wszystko jest oszu-
stwem, przyjdź. 

Nie widziałem sensu w słowach brata: — Co jest oszustwem? 
— Jesteś w pułapce! — próbował mi coś wyjaśnić, ale w moich oczach i w gło

wie panowała ciemność, nie umiałem zrozumieć ostrzeżenia. 
— O czym ty mówisz? — oburzyłem się. — Widzę, że właśnie ty tkwisz 

w klatce swoich uprzedzeń. Mój profesor jest wielkim umysłem, szlachetnym 
charakterem — perorowałem z przekonaniem. 

— On? Jego nie ma. Jako osoba nie istnieje, jest wyłącznie system ma
szyn. 

Zaprzeczyłem ze zgorszeniem, ale, z niewiadomych dla mnie powodów, brat 
nagle zrezygnował z prób przekonania mnie, zrobił się jakby roztargniony 
i tylko rozglądał się wokół siebie. 

Wstał nagle, jakby podjął ważną decyzję. Oparł mi ręce na ramionach i lekko 
je ściskał. — Jak zrozumiesz, to przyjdziesz, oby nie za późno, heretyku — od
trącił mnie szybko i wyszedł pochylając głowę, jakby chciał pozostać nieroz
poznany. Na schodach przed moją kwaterą zawsze się kręcili jacyś w kapelu
szach. 

Płynęły dni i noce prawie takie same, słońce bowiem wciąż ciemniało, a w do
datku zbliżała się pora Czarnego Zachodu. W pamięci obliczyłem, kiedy ten 
moment nadejdzie, niewiele osób potrafiło dokonać tej sztuki. 

Czułem, że tłum zza okna zmienił swój nastrój. To brak słońca powiększał 
ich strach i niepewność. Czasami odnosiłem wrażenie, że ktoś podsyca ich nie
pokój i rozdmuchuje agresję szerząc niewiarę w pomyślny wynik mej pracy. 

Czasami krzyczeli: — Światła! Światła! — i w głosie ich odczytywałem 
oskarżenie pod moim adresem. Kto ich buntował i jaki miał w tym interes, nie 
mogłem zrozumieć. Siedziałem wciąż przy oknie z zamkniętymi oczami nie 
zdejmując dłoni z kartek. Palce lekko mi drżały z wysiłku. Przez ostatnie trzy 
dni i trzy noce nie odrywałem ich od dzieła Skundrela. W mózgu skakały mi 
cyfry, przesuwały się długie szeregi wzorów. 

Zrozumienie przyszło chyba o świcie. Tłum trwał w ciszy, słońce wstało, 
choć raczej to mogłem wyczuć, niż zobaczyć, mimo że otworzyłem oczy. Czy
tałem ostatnie zdanie dzieła: „Kiedy mój nieszczęsny następca doczyta moje 
notatki aż do tego miejsca i zrozumie, że..." Nie musiałem czytać dalej, moje 
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dłonie ciężko opadły na plastykową stronicę. Pod opuchniętymi powiekami 
strzelały gejzery błysków i nieomal mnie parzyły. Sformułowałem prawo! 
Wiem, jak można dostarczyć wszystkim nieskończonej ilości energii. Wiem, 
co zrobić, by w każdym domu płonęła przy kolacji lampa ponad stołem. Ale 
takiego prawa nie wolno zastosować. Jest śmiercią, zagładą wszystkiego, co 
żyje. 

Nie wiedziałem, nieszczęsny, co mam czynić. Żywiłem tylko niezachwiane 
przekonanie, że tego prawa nie napiszę, tu, u dołu ostatniej stronicy, gdzie cze
kało puste miejsce. Przypomniałem sobie brata. Muszę uciekać! 

Spojrzałem przez okno. Wszyscy spali podłożywszy sobie łokcie pod gło
wy. Drżeli przez sen przykryci tylko gazetami. Słońce ledwo świeciło zasło
nięte gazami wyprzedzającymi nasuwającą się na nie chmurę. Była tak blisko! 

Oczekiwali, że dam im ciepło i nigdy już nie będą marznąć. Liczyli na mnie, 
byłem ich nadzieją. Musiałem ich zawieść. Każdy na moim miejscu byłby zmu
szony tak postąpić. Zastanowiłem się nad słowami: „byłby zmuszony". Czy 
dano mi prawo wyboru? Wyznaczono mnie do wykonania tej pracy przed kil
koma laty, jako znak rozpoznawczy wręczono klucz. 

Czy to możliwe, by przez tak długi czas nie znaleziono nikogo o tęgim umyśle 
zdolnego sformułować prawo? Ono narzucało się samo po przeczytaniu nota
tek. Moją pracę mógł wykonać przeciętny uczony. Dlaczego wybrano mnie, dla
czego wmawiano mi genialność? Czy to możliwe, by profesor nie przeczytał 
notatek? Musiał je znać. Powierzył mi tę pracę wiedząc, że nie można jej wy
konać, a ktoś podburzał tłum pamiętając, że najbardziej agresywny Staje się 
oh tuż przed Czarnym Zachodem. Pułapka działała niezawodnie i zatrzaski
wała się w wyznaczonym terminie. 

Moje powieki drgnęły z wysiłkiem i oczy obróciły się ku oknu. Wstanę 
i krzyknę: — Nie będzie światła! 

Jak zareaguje rozczarowany i zrozpaczony tłum, który chce się ogrzać? 
Nikt nie będzie słuchał argumentów, nie pomyśli logicznie: On nie mógł, 
nie wolno nam stosować takich praw. 

Stanął mi w oczach obraz człowieka przywiązanego do pala. Mój brat mówił 
o narąbaniu drzewa. Czy na mój stos? Strach objął mnie jak płomień, chciałem 
uciekać, ale nie mogłem się ruszyć od okna. 

Jaka ciemność. Czy oczy mi ślepną? Czy cały świat jest niewidomy? Brat 
mówił, że jestem bardziej Ślepy niż ktoś bez oczu. Rozumiem teraz, co miał 
na myśli. 

Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz była pora Czarnego Za
chodu. Wysilałem pamięć, ale podpowiadała mi tylko jedną datę — dzień, 
w którym palono heretyka. Za każdym razem przed tą porą dawano komuś 
do opracowania prawo niemożliwe do zastosowania i potem nieszczęśnika 
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oskarżano, by rzucić go tłumom i spalić triumfalnie, z poczuciem słusznego 
gniewu. 

— Profesorze — szepnąłem. — Pan wiedział! — i przypomniałem sobie 
brata mówiącego o systemie maszyn. 

Chmura podobna do drapieżnego ptaka nieomal zakryła słońce. Tego mo
mentu nie oglądał nikt z żywych. Każdy zamykał oczy i pochylał głowę, jeśli 
nie spał. To mogło mnie ocalić. Gdybym się przemknął pomiędzy leżącymi 
pokotem i znieruchomiałymi z zimna i strachu. Ledwo widziałem, ślepiem, 
a jednak wszystko dostrzegałem wyraźnie i ostro, nie musiałem używać oczu, 
by poznać prawdę. 

Przypomniałem sobie, dlaczego nie zezwalano spoglądać w Czarny Zachód. 
Był to nakaz, tak dawno wydany, że wszedł do powszechnego obyczaju i nikt 
się nigdy nie zastanawiał nad jego słusznością. Ów rozkaz niepostrzeżenie się 
zamienił w prawo natury. Ktoś nam wszystkim bezwstydnie wmówił tę rze
komą zasadę istnienia. 

A jeżeli nie posłucham, co się zdarzy? Czy słońce się zapadnie w otchłań 
kosmosu, czy tylko ze mną coś się stanie? Już czarna chmura zasłoniła je zu
pełnie, nastała ciemność, zerwał się wiatr. Wciąż stałem przy oknie nie mogąc 
się zdecydować. Wytrwałem jeszcze chwilę, chmura się przesuwała i nic się nie 
działo. 

To ma być prawo przyrody? Ktoś z nas kpi! Teraz! — postanowiłem. Ucie
kać! Ukrywszy kartki na piersi wyśliznąłem się z pokoju i po chwili kro
czyłem pomiędzy Śpiącymi. Stąpałem delikatnie, by nikogo nie potrącić. Ale 
nie ze strachu wypływała moja ostrożność, lecz ze współczucia. 

To nie ja was zawiodłem, nie mnie oskarżajcie — szeptałem w duchu. 
Przecież i ja zostałem oszukany. 

Zastanawiałem się, czym jest ta olbrzymia masa czerni uformowana w chmu
rę, co ją wytworzyło? 

Minąłem ostatnich leżących i wtedy dopiero odetchnąłem swobodniej. Do 
biednej dzielnicy, która mnie wychowała, nie było daleko. Trafiłbym tam 
nawet po omacku, zresztą niewiele brakowało, bym musiał zamknąć oczy i wy
ciągnąć przed siebie ręce. Na ulicy nie paliła się ani jedna lampa. Ludziom 
stąd niczego nie dano i nie oszczędzono niczego. 

Byłem już blisko domu, kiedy nagle natknąłem się na mężczyznę w kapelu
szu nasuniętym na oczy. Szedł ku mnie wielkimi krokami z rękoma opartymi 
na pasie. Zatrzymałem się i nie mogłem opanować drżenia ze strachu. Mimo 
że był daleko i kapelusz zasłaniał mu oczy, dostrzegł delikatność moich dłoni 
i zidentyfikował mnie od razu. Sam na siebie zastawiłem tę pułapkę. 

— Co tu robisz? — warknął spod kapelusza. — Nie mieszkasz w tej dziel
nicy. Jakie masz powody i cel pobytu? Wyjaw! Jesteś podejrzany. 
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Wydawało mi się, że jestem dzieckiem i matka prowadzi mnie na plac, gdzie 
palą heretyka. Chciałem uciekać, lecz uświadomiwszy sobie całe zło, jakie uczy
niono, i to, co mogą ze mną zrobić, poczułem, że jest mi wszystko jedno. Sta
łem i patrzyłem na mężczyznę próbując spojrzeć w jego oczy tak, jak to sobie 
kiedyś przyrzekłem. Postanowiłem, że się nie cofnę, cokolwiek by się stało. 
Szedł wciąż wielkimi krokami, lecz nagle zwolnił i zaczął stawiać nogi nieco 
niepewnie. Ręce wparte w pas drgnęły i po chwili jedna z nich niepewnie unio
sła się ku głowie i szybkim ruchem naciągnęła kapelusz jeszcze głębiej na oczy. 
Nie chciał, by ktoś zajrzał mu w twarz. Zostać rozpoznanym, to było najgorsze, 
co mogło go spotkać. Bał się. Skuliwszy się w sobie obrócił się plecami i od
szedł najszybciej, jak mógł. Wtopił się wreszcie w mrok. 

Do domu nie było daleko, przekroczyłem próg ze wzruszeniem, ledwo po
znawałem dawne ściany. Jakże biednie żyła moja rodzina. Nikogo nie zasta
łem. Co się stało z matką, gdzie brat? Chodziłem po pustym i ciemnym domu, 
dokąd .wszyscy poszli? Przypomniałem sobie strych i nasze dziecięce tam roz
mowy. Zacząłem się wdrapywać po stopniach drabiny, bolały mnie ręce. Zdzie
rałem skórę do krwi, kiedy stanąłem na ostatnim szczeblu, zamieniły się w jed
ną ranę. 

Nie będę mógł już czytać! — przerażony przysunąłem ręce blisko oczu, 
ale ich nie dostrzegłem, czułem tylko zapach własnej krwi. 

Podniosłem z wysiłkiem klapę i zajrzałem na strych. Brat stał pochylony 
nad stołem zarzuconym foliowymi kartkami, jedną z nich trzymał jeszcze przy 
ustach, widać przerwał przed chwilą czytanie i nad czymś się zastanawiał. Ale 
sprawę już dawno przemyślał, a teraz się tylko po raz wtóry kontrolował. 

Ramię mi omdlało, klapa opadła ze stuknięciem, lecz brat się ocknął i pod
biegł. Ująwszy mnie silnie za ramiona wyciągnął i postawił na podłodze. Objął 
mnie w pół, podprowadził do stołu i posadził na zydlu. Obejrzał moje dłonie 
z uwagą. — Nie bój się — powiedział z uśmiechem i precyzyjnym ruchem wy
ciągnął drzazgę. Zadziwiające, jak bardzo troskliwe były te szorstkie ręce brata. 
Obandażował mi potem dłonie i położył je na kolanach. 

— Zagoi się — pocieszył mnie. — Będziesz mógł czytać. Na pewno. 
Odgadłem raczej, niż zobaczyłem, że przygląda się uważnie moim oczom, 

ale jeszcze niecałkowicie byłem ślepy, to tylko ze zmęczenia nie mogłem do
strzec tego, co bliskie, wyraźne się stały natomiast dla mnie rzeczy dalekie, 
a jasne — sprawy ukryte. 

— Sformułowałeś prawo — stwierdził ze smutkiem. — Inaczej byś tu nie 
przyszedł. 

— Tak, sformułowałem, brzmi ono: energię ukradniemy z kosmosu. Ro
zumiesz, co to znaczy? - To jest tak, jakby nurek wypompował powietrze z włas
nego skafandra. 
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— Uciekłeś, słusznie. Tu jesteś bezpieczny. 
— Nie o mnie to chodzi, ale o wszystkich. Tego prawa nie można zastoso

wać. 
— Ale je stosują. Czerpią energię z kosmosu. 
— Kto? 
— System maszyn. Profesor i inni. Takich jak on jest wielu. Każdy, kto 

może sobie na to pozwolić, podłącza się do systemu, żyje wiecznie i nigdy nie 
traci wpływów ani możliwości. 

— Nieprawda! Aby taki system działał, potrzeba fabryk, instytutów, uczo
nych. 

— Mają wszystko. 
— Gdzie? 
— Tu, pod naszym bokiem. W tej ciemności niewiele widać. 
— Nie wierzę — wyszeptałem. 
Brat podszedł do mnie iz łatwością podniósł do góry przysuwając moją 

twarz do niewielkiego okienka w dachu. 
— Patrz! — krzyknął gniewnie. — Może zrozumiesz, ty, ślepcze! 
Widziałem chmurę, która się rozpraszała, zdradzając, czym była naprawdę. 

Milczałem. 
Posadził mnie z powrotem na zydlu. — To chmura pyłów i zanieczyszczeń. 

Usuwają ją z fabryk ogłaszając, że nadeszła pora Czarnego Zachodu. 
— Teraz wiem, dlaczego gaśnie słońce — szepnąłem. — Wiem, kto zużywa 

energię kosmosu — trupy, które dawno powinny leżeć w grobie. 
— Jednak istnieje sposób dostarczenia energii — powiedział z przekona

niem brat. — Przeczytaj! — przysunął mi kartki. 
Moje obandażowane ręce, leżące na kolanach niby kalekie ptaki, drgnęły, 

lecz zaraz opadły. Tym razem ja nie mogłem czytać, a mój brat o tym zapo
mniał. Przybliżył więc kartkę do moich oczu i ust i tak, na wpół widząc, na wpół 
dotykając znaków ustami, odczytałem krótkie równanie. 

— Genialnie proste! — krzyknąłem, a kartka sfrunęła, więc mój brat się 
pochylił, by ją podnieść. — Trzeba je zastosować i dać wszystkim światło — ze
rwałem się, by biec. 

— Dokąd? 
— Do profesora! Oni i inni ukryci w maszynach, cały ten system jest po

tęgą. Mogą wszystko zrobić. Wcielą w życie twoje dzieło, myśl przekują 
w czyn! — wołałem w euforii podnosząc ręce do góry, jakbym chciał wziąć 
niebo na świadka. 

— Idź! — krzyknął brat i w złości zniósł mnie po drabinie. Ledwo posta
wił, już biegłem nie oglądając się. 
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— Stój! — zawołał za mną. — Zatrzymaj się! — w jego głosie był płacz. — 
Heretyk! 

Biegłem przez ulice ledwo zauważając niespokojne poruszenia tłumów. 
Myślałem tylko o tym, że jednak dam im światło, a mój szlachetny mistrz na 
pewno zastosuje to proste rozwiązanie. 

Wpadłem do domu profesora z zamkniętymi zawczasu oczami recytując 
równanie brata. Ale usłyszałem tylko chichot. Ktoś śmiał się ze mnie tak, że 
trząsłby mu się brzuch, gdyby go miał, a nie był wyłącznie maszyną. 

— Znamy je, hi, hi. Znamy wszystkie genialne rozwiązania. Nam potrzebny 
jest heretyk! Tłumy muszą na nim wywrzeć swój słuszny gniew. 

Cofałem się do drzwi, ale one się otworzyły od zewnątrz, ktoś mnie po
chwycił i szybko skrępował ręce na plecach. Byli to mężczyźni w kapeluszach. 
Wywlekli mnie i pociągnęli tam, gdzie tłumy falowały wokół stosu i wykrzy
kiwały moje imię z nienawiścią. 

Przywiązano mnie do słupa. Obok stosu stał mężczyzna w kapeluszu trzy
mając w wyciągniętej ręce płonącą pochodnię. Śmiał się, widziałem jego białe 
zęby. Cisnął pochodnię na stos suchego drzewa, buchnął ogień. 

Jeszcze wykrzykiwałem prawo, było przecież ratunkiem i nadzieją. A kiedy 
zawołałem, że są oszukani, narzucono mi szmatę na głowę i omotano. 

To śmierć! — pomyślałem. Nie chcę umierać! — zażądałem życia z roz
paczą i już potem nie było nic, tylko czerń. 

Poczułem, że ciśnięto mnie na zimną i szklistą posadzkę uderzyłem w nią 
czołem i to wróciło mi przytomność. Już nie miałem szmaty wokół głowy, lecz 
moje ręce wciąż krępował sznur. Znajdowałem się znowu w domu profesora. 
Słyszałem dobiegający zza okna trzask płonącego stosu i krzyk tłumu. 

— Będziesz nam służyć — usłyszałem głos profesora. — Albo... — zamilkł, 
a szum ognia stał się wyraźniejszy. — Twoja śmierć nie jest nam potrzebna. 
Wystarczy, że tłum w nią wierzy, jak we wszystkie poprzednie. Spotka cię wiel
ka nagroda i wyróżnienie. Twój mózg i wszystkie czynności organizmu zostaną 
podłączone do maszyn i sprzężone z całym systemem. Staniesz się jednym z po
słusznych trybów mechanizmu i zaczniesz z całością współpracować zgodnym 
rytmem. 

— Mam stać się niewolnikiem przykutym do galery po wieczne czasy? Mam 
wysysać energię z kosmosu, okradać wszystkich ze światła, ja, wyznaczony, 
by dać im ciepło? Nie, nigdy! — krzyknąłem. 

Wtedy mężczyźni w kapeluszach naciśniętych na czoła podskoczyli ku mnie, 
jakby dano im niewidzialny i tajemniczy znak. 

B — Tylko Ziemia 



sos 

Siedzieli przy stole i nasłuchiwali, czy nie idą ludzie, by ich uwolnić. Czekali 
na to od wielu lat uwięzieni na ostatnim piętrze wieżowca i wciąż im się zda
wało, że stukają kroki i dźwięczą głosy. Stary i Stara upodobnili się do siebie 
i niczym się nie odróżniał mężczyzna od kobiety, nie przypominali również 
ludzi i już nimi nie byli. Wieloletnie zamknięcie spowodowało, że zapomnieli 
o wszystkich uczuciach, które ich łączyły, i zatracili ludzkie odruchy. Żyli nie
nawidząc się i dręcząc, nie umieli bowiem umrzeć. 

Wokoło stała cisza; obawiali się, że są już ostatnimi ludźmi na świecie, oca
lałymi w tym pokoju, w którym wszędzie walały się zdezelowane automaty. 
Zamieszkali tu kiedyś i otoczyli się cudownymi maszynami, by w ogóle nie 
schodzić na dół, do ludzi, pewni, że technika wszystko im zapewni i wszystko 
zastąpi, a ona nie ochroniła ich przed katastrofą. Automaty się popsuły pewnej 
nocy od jednego błysku światła z zewnątrz, wtedy również zablokowały się 
drzwi. Udało im się ocalić tylko jeden, który stał w oknie, i za pomocą energii, 
którą wtedy wyłapał, dawał im co dzień odrobinę sztucznego pożywienia 
umożliwiającą wegetację. Ale i on gonił resztkami mocy i niepewne było, czy 
wystarczy jej do następnego ranka. 

— Czy próbowałeś otworzyć drzwi? — zapytała jak co dzień Stara. — Nie 
umiesz! — zatriumfowała. — Nie potrafisz, ty, genialny konstruktorze nieza
wodnych urządzeń. Uwolnij mnie stąd! — krzyknęła. — Nie mogę już wytrzy
mać. 

Nie odpowiedział siedząc ze zwieszoną głową. 
— Spróbuj! Wyłam zamek, sforsuj drzwi, stwórz automaty i każ im praco

wać! 
Wzruszył tylko ramionami z goryczą, patrząc na podłogę zasypaną pokru-
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szonymi detalami maszyn i urządzeń. Jego nogi po kostki tkwiły w tym śmiet
nisku. 

Stara spojrzała nagle w okno ze strachem: — Zaraz uderzy wichura! Nie 
zniosę jej dzisiaj, oszaleję! Sprowadź mnie na ziemię, tam na pewno jest wiosna, 
śniegi topnieją, bazie zakwitają, a tu zawsze szaro! — krzyczała tak co dzień, 
choć wiedzieli obydwoje, że nikt ich nie usłyszy. 

Właśnie wtedy uderzyła o ściany wichura. Dom zadrżał, podłoga się zako-
łysała niby pokład tonącego okrętu. Zaszurały turlające się rupiecie. 

Wczepili się rękoma w brzeg stołu, stopami wparli w podłogę usiłując nie 
pozwolić rzucić sobą o ściany. Trzymali się swego życia, bo tylko ono im pozo
stało. 

— Zawali się! Pogrzebie nas żywcem! — krzyczała Stara. — Ratuj mnie! 
Ale Stary nie podniósł nawet głowy, wręcz przeciwnie, ukrył ją w ramio

nach usiłując ochronić się przed strachem własnym i żony. I on odczuwał 
trwogę słysząc wyjący wiatr. Z każdym jego uderzeniem spodziewał się, że 
będzie ono już ostatnie, bo runą piętra i pękną ściany. Pragnął tylko jedne
go: umrzeć od razu. Grozą napawała go myśl o sobie przywalonym gruzami 
i konającym długo z połamanymi nogami. 

Nagle stukanie. Tak, stukanie. Podniósł szybko głowę, żona także nasłuchi
wała. Zdawało się Staremu, że stukanie płynęło wzdłuż rury ciągnącej się po 
ścianie. Było wyraźne: trzy długie, trzy krótkie i znowu trzy długie. 

Zerwał się ze stołka, żona również i balansując rękoma, by nie utracić rów
nowagi, podbiegli do ściany i przywarli uchem do rury. Nasłuchiwali w sku
pieniu, z otwartymi ustami szukając wzrokiem miejsca, z którego napływały 
dźwięki. 

Ich spojrzenia niespodziewanie natrafiły na siebie i już się nie rozbiegły. Po 
raz pierwszy od lat spojrzeli sobie w oczy i wyczytali z nich wspólną nadzieję. 

Ale stukanie już się nie powtórzyło. Ustał nagle wiatr. Stary zniechęcony 
odwrócił oczy, zrezygnowany poczłapał z powrotem do swego stołka i opadł na 
niego zwieszając głowę. Ileż to razy wręcz słyszał, że w zamku chroboczą klu
cze, ekipy ratunkowe odrzucają gruz z dolnych pięter i on już za chwilę zostanie 
ocalony. 

Stara śledziła wzrokiem męża. Przecież chwila jest przełomowa, nie wolno 
siedzieć bezczynnie i pozwolić, by szansa ratunku umknęła. Przecież stukał 
do nich człowiek! Sygnały brzmiały wyraźnie i układały się w pewien porzą
dek. Niosły ze sobą wezwanie, niosły wołanie. W tym na wpół zrujnowanym 
domu ocalał jeszcze ktoś i udało mu się w końcu przedostać tak blisko nich, 
że wysłał sygnały i one dotarły. Może tak jak oni, tkwił gdzieś całe lata uwię
ziony czy zasypany, może się nareszcie odkopał i wydostał. Osłabiony pewnie 
czy ranny woła: pomocy, pomocy! 
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Muszą wydostać się z pokoju, pomóc człowiekowi i uratować siebie. Istnieje 
przecież zejście na ziemię, wspólnymi siłami odnajdą je i dotrą do stukającego. 
Trzeba wyjść stąd, wyjść! A tymczasem Stary już z góry przekreślił wszystkie 
możliwości, nawet nie chce spróbować, już ich skazał, tak jak przed laty. Ona 
dłużej nie może na to pozwalać. 

Podbiegła do niego, chciała go szarpnąć za kitel, wykrzyczeć mu w twarz 
jego słabość i brak woli, ale przypomniała sobie wyraz jego oczu, więc zamiast 
go znieważać, jak to czyniła co dzień, ujęła delikatnie pod brodę i uniosła mu 
głowę. Patrząc w jego bezradne i wyblakłe oczy poczuła, że coś w niej drgnęło 
i przypomniała sobie dawne wydarzenie, więc powiedziała ciepło: 

— Pamiętasz, kiedy byliśmy parą narzeczonych, na wycieczce w górach 
uwięziła nas w grocie lawina. Wyświetliłeś latarką sygnał SOS i zebrawszy 
energię odwaliłeś głazy. Teraz też znajdziesz w sobie siły, by otworzyć drzwi. 
Spróbuj, kochany. 

Patrzył na nią długo i uświadomił sobie, że dokładnie nie zna jej twarzy, lecz 
zobaczył w niej nagle oczy dziewczyny, które wtedy w grocie rozświetlały mu 
ciemność. 

Wstał i krążąc przez chwilę po pokoju zbierał wszystko, co mogło mu się 
przydać. Podszedł ku drzwiom, przyjrzał się skomplikowanemu mechanizmo
wi zamka, który kiedyś stopił się w bryłę metalu i przerdzewiał. Próbował pod
ważyć rygle i zapadki, ale mechanizm stawiał zbyt duży opór jego starym rę
kom. Potrzebował lepszych narzędzi. Nie odwracając się ku żonie rozkazał 
cierpko: — Przynieś no skrzynkę z narzędziami. 

Ciężko poczłapała w kąt i zanurzyła się w ciemność. 
Jakże mąż był oschły! Czy kiedyś potrafi się przełamać? 
Stary poczuł jednak, że powinien się zwrócić do niej łagodnie i może nawet 

ciepło, ale nie umiał znaleźć właściwych słów i nie uświadamiał sobie, do czego 
potrzebna jest czułość. Słyszał, jak Stara próbuje się wspinać na wysokie półki 
i odsunąć ciężką skrzynkę z narzędziami, nie przyszło mu do głowy, że powi
nien jej pomóc. Pochylił się znowu nad zamkiem, by zapomnieć o wyrzutach 
sumienia. Zdawało mu się, że usłyszał łomot i jęk, ale nie pomyślał, że Stara 
mogła spaść i się zabić. Dopiero po dłuższej chwili dotarła do niego niezwy
czajna cisza spoza pleców. Przestał się wpatrywać w bryłę zamka i powoli się 
obrócił, by spojrzeć na pokój. Jakże wydał mu się pusty i olbrzymi! Ale nie 
umiał sobie powiedzieć, że to istnienie żony obok niego nadawało sens ich 
trwaniu. 

Powoli i niepewnie przeszedł przez rozległą przestrzeń podłogi i zagłębił się 
w gęsty mrok wypełniający kąt. Zatrzymał się w obawie, by się nie potknąć 
o ciało rozciągnięte na podłodze. Nasłuchiwał przez chwilę. 
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— Stara?! — zawołał półgłosem. Nawet w myślach była dla niego tylko 
starą. 

Spodziewał się odpowiedzi, ale tylko cisza dzwoniła mu w uszach. W pew
nej chwili odniósł wrażenie, że słyszy leciutki, wstrzymywany oddech i wyda
wało mu się, że Stara na coś czeka. 

Prowadzi ze mną jakąś grę — uświadomił sobie. — Dlaczego czułość jest 
dla niej taka ważna? 

. Mimo że nie znalazł odpowiedzi, zrozumiał, że dłużej nie może toczyć walki 
i musi poddać się w tym pojedynku. Przypomniał sobie, że kiedyś go nawet 
zapytała, czy pamięta jej imię. 

— A po co? — odburknął. — Przecież wciąż jesteś obok. 
— A gdybym zaginęła, jak mnie przywołasz? — nalegała. 
Wzruszył ramionami zamiast odpowiedzieć, a przecież kiedyś powtarzał 

jej imię aż do świtu. 
— Julio? — wyszeptał z trudem i więcej nie mógł powiedzieć obawiając się, 

że ona wyjdzie z mroku i spojrzy na niego triumfująco. Po chwili wyśliznęła 
się z kąta pochylona nad ciężką skrzynką, którą ciągnęła z wysiłkiem. Nie mógł 
dokładnie się przyjrzeć wyrazowi twarzy żony, ale był pewien, że nie dostrzegł
by w niej zarozumiałości. Zawstydził się. Jakże mógł ją posądzać o chęć ode
grania się? — Pochylił się i pomógł dociągnąć skrzynkę do drzwi. 

Znowu przy drzwiach, już razem walcząc z mechanizmem, zeskrobywali 
rdzę i próbowali dopasować klucz. Ale żaden się nie nadawał. Kiedy upuścili 
na podłogę ostatni, wyprostowali zgięte plecy i spojrzawszy na swoje twarze 
ściągnięte bólem, rzucili się na drzwi. Walili w nie z siłą, jakiej w sobie nie 
podejrzewali. Nie ustawali wiedząc, że muszą się wydostać, bo czeka człowiek, 
który ich sprowadzi na ziemię. Na pewno stoi za drzwiami. Nieomal widzieli 
jego twarz i słyszeli oddech. 

Nie czuli bólu w obijanych ramionach, aż wreszcie drzwi nadwątlone z upły
wem czasu pękły, a oni wypadli na korytarz. Przewrócili się na podłogę i pod
nosząc głowy spojrzeli przed siebie. Po obu stronach korytarza ciągnęły się 
rzędy drzwi. Jakże ich wiele, w którym mieszkaniu chory i słaby człowiek czeka 
na ratunek? 

— Ludzie! — zawołała Stara. 
— Odezwijcie się! — zawtórował mąż. 
Nikt nie odpowiedział. Dlaczego tak pusto, gdzie są ludzie, odeszli? Starzy 

przypomnieli sobie, że przed laty mówiono o wojnie, która na wygubić ludz
kość. Ale wojny przecież nie było, błysnęło zaledwie światło pewnej nocy. Im 
nic się nie stało, tylko się rozregulowały automaty i zablokowały drzwi. 

Było cicho, lecz Starej się wydawało, że słyszy kroki i śmiechy, więc się pod-
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niosła i poszła w kierunku pierwszych drzwi. Pospieszywszy za żoną Stary 
przypomniał sobie, jak wiele lat temu, tuż po ślubie stali przed wejściem do 
swego mieszkania, które wyposażył w automaty, by zdjęły z żony wszelki trud. 
Pchnął szybko drzwi, by opanować wzruszenie. 

Przekroczyli próg i rozejrzeli się z nadzieją. 
— Czy jest tu człowiek? — zapytał Stary. 
Nie było nikogo. Przyglądali się pustemu pokojowi. Uciekano z niego widać 

w pośpiechu, bo pozostawiono go w wielkim nieładzie. Szufladki kredensu 
z różanego drzewa były wysunięte do połowy i przepełnione kunsztowną bi
żuterią. Przez ich brzegi przewieszały się długie sznury pereł. Na puszystym 
dywanie leżały garście złotych monet. Ktoś widać zrozumiał, że musi ratować 
coś cenniejszego niż majątek. 

Na kołderce dziecinnego łóżeczka leżały obok siebie dwie obrączki i srebrny 
dziewczęcy pierścionek. Starzy w przerażeniu patrzyli na ten Ślad po ostatnim 
geście ludzi, nie chcąc sobie powiedzieć, co się z nimi stało. 

W milczeniu wycofywali się do drzwi, kiedy ich wzrok padł na porzucony 
na fotelu frak. Wydawało się im, że jeszcze się od niego unosi subtelna woń 
wytwornych cygar. Obok, zaczepiona ramiączkiem na poręczy, wisiała błękitna 
balowa sukienka z dekoltem. Na jego brzegu pozostała srebrna agrafka po 
orchidei. Widać gospodarze ledwo zdążyli wrócić z balu, gdzie pewnie pili 
szampana i tańczyli upojne tanga. 

Stary spostrzegł, jak brzydki jest kitel jego żony, i zrobiło mu się żal pięk
nej dziewczyny, która niegdyś biegła ku niemu w rozwiewającej się sukience, 
a on z biciem serca nasłuchiwał stukotu jej pantofelków. Życie w zamknięciu 
zrobiło z niej zgryźliwą staruchę. 

Nie jest przecież temu winna — uświadomił sobie i spojrzał na nią z czu
łością. 

Kiedy się znaleźli na korytarzu, spostrzegli, że nie opodal widnieje w podło
dze rozległa wyrwa. Wiatr dmuchnął z głębi tumanem pyłu z pokruszonych 
cegieł. Wpadało przez nią światło i powietrze. Usłyszeli, że oberwał się w niej 
gruz i zaczął się sypać uparcie w dół przez niezliczone piętra, a wielki kawał 
podłogi wpadł w nią i zniknął. 

Pobiegli do następnego mieszkania. Podłoga trzeszczała pod ich stopami, 
poczuli strach, więc się pochwycili za ręce i zrobiło im się raźniej. 

Otworzyli drzwi. To mieszkanie było za czyste. Widać rządziła w nim idealna 
gospodyni, która zawsze tak dokładnie polerowała meble i froterowała podło
gi, póki nie zaczęły lśnić niby w muzeum, odpychającym i zimnym, w którym 
nie przewiduje się miejsca na ludzkie wady i słabostki. 

Na ścianie pozostał ślubny portret w pozłacanych ramach. Zbito w nim szy
bę w ostatniej chyba chwili, gdyż gospodyni nie zdążyła sprzątnąć szkła z pod-
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togi. Połowę portretu oddarto i pewno wciśnięto w kieszeń stojąc jedną nogą 
tuż za progiem, a raczej po tamtej stronie. W ramkach pozostała tylko podo
bizna kobiety, lecz nie mogli rozpoznać, czy znali kiedyś tę twarz, bo oczy na 
portrecie zaszły plamami pleśni. Wyglądało to tak, jakby wzorowa gospodyni 
nie chciała patrzeć na ruinę swego domu i życia. 

Staremu się wydało, że i on postępował tak, jak mężczyzna z tego mieszka
nia. Wolał do ostatniej chwili okazywać chłód, raczej umrzeć, niż powiedzieć 
ciepłe słowo. A teraz zrozumiał, że odpychał żonę swą oschłością, bo przecież 
kiedyś naprawdę próbowała uczynić ich więzienie znośniejszym, a on dzień 
w dzień niszczył wszystkie jej wysiłki, aż wreszcie zrezygnowała i zaczęła mu 
dawać tyle zła, ile on jej. Gdyby okazywali sobie ciepło i zrozumienie, ich uwię
zienie nie byłoby tak straszne. 

Kiedy wyszli na korytarz, usłyszeli nagle muzykę. Przypomnieli sobie 
zmierzchy, kiedy się trzymali za ręce i byli pewni, że mają cały świat. Wyciąg
nęli ku sobie ramiona i objęli się słuchając muzyki, która dobiegała i cichła. 
Wydawało im się, że zawsze ją w sobie nosili, tylko nie zawsze umieli usłyszeć. 
Płynęła na pewno z najbliższego mieszkania. 

Nagle usłyszeli łomot. W wyrwie runęły belki. Ocknęli się i podbiegli do 
drzwi. Czy za tymi drzwiami człowiek słucha muzyki w samotności z policz
kiem podpartym ręką i na nich czeka, a kiedy staną w progu, uniesie z radością 
głowę na spotkanie i powita zdziwionym uśmiechem. 

Ale słuchały tylko puste ściany. Coś zaskoczyło ludzi, kiedy się weselili. 
Pozostał stół zastawiony półmiskami, na których potrawy dawno skamieniały. 
W kieliszkach zaskorupiały resztki likierów, a popielniczkach, na niedopałkach 
zbladł już karmin odciśniętych ust. 

Rozejrzeli się szukając źródła, z którego dobiegała muzyka, ale melodia nagle 
się urwała i utracili nawet pewność, że w ogóle ją słyszeli. 

Kiedy wyszli na korytarz, spostrzegli, że wyrwa nieustannie się powiększa. 
Wyglądało to tak, jakby siedział w niej niewidzialny potwór, który pożerał pod
łogę po kawałku. Musieli się spieszyć, na pewno w następnym mieszkaniu oca
lony czeka na ich pomoc. 

Przebiegli próg. Było tu ciemno. Ludzie, zanim odeszli, pozasłaniali okna. 
— Tam — pokazała — coś się poruszyło. 
Na podłodze leżał niewyraźny kłębuszek. Stary przysiągłby, że dostrzegł, 

jak ciekawie błysnęły ciemne oczka, nieomal słyszał stukanie przejrzystych 
pazurków małych łapek po podłodze. 

Zwierzątko nie mogło tu przetrwać bez jedzenia przez te wszystkie lata. Mu
siało przyjść z ziemi i będzie chciało na nią zejść, a oni po prostu pójdą za nim. 
Trzeba je koniecznie złapać — to wszystko chciała powiedzieć Staremu, ale on 
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myślał tak samo. Od czasu, kiedy dokonała się w nich cudowna przemiana, 
stali się jednością. 

Odsuń się — chciał powiedzieć — by wpadło więcej światła. 
Ale ona już wyglądała ciekawie zza futryny. 
Muszę wejść i odsunąć zasłony — uświadomił sobie Stary. Zbliżał się do 

okna na palcach, z oczami utkwionymi w ciemnym kłębuszku. Zwierzątko 
na pewno przycupnęło ze strachu, trzeba iść cicho, nie wolno go spłoszyć, jest 
ich nadzieją. 

Delikatnie odsuwał zasłonę wpatrzony w ciemny kształt na podłodze. Ale 
posypał się kurz, pękła zbutwiała tasiemka i tkanina spadła z łopotem. 

Skoczyli na środek podłogi i pochwycili kłębuszek drżącymi palcami. Od-
wijali w pośpiechu gałganki. Szukali ciepłego futerka zwierzątka, które przy
tuliło się do podłogi i bało się poruszyć. Kiedy odwinęli ostatnią szmatkę, na
tknęły się na siebie tylko ich palce, zatrzymały na chwilę i gwałtownie się zaci
snęły, by ludziom dodać otuchy. Czerpali z siebie siłę, wreszcie podnieśli się 
i poszli do drzwi, a on pocieszał ją: — Uciekło wtedy, kiedy na mgnienie oka 
spojrzeliśmy na spadającą zasłonę. Może wybiegło na korytarz, zaraz się na 
nie natkniemy. Mówił tak, choć obydwoje wiedzieli, że w kłębuszku nie było 
niczego oprócz gałganów, a tylko ich nadzieja kazała w nim dostrzegać oczka 
i słyszeć stukanie pazurków. 

Stanęli w progu. Wyrwa była tuż. Spadające cegły i belki obijały się w niej 
o siebie, waliły się ściany i niższe piętra. Podłoga się poruszała. Po ścianach 
przebiegły zygzaki pęknięć, szybko jak błyskawice. 

Nie sprawdzą już żadnego mieszkania, nie odnajdą człowieka, zginą tu, za-
rwie się pod nimi podłoga, a oni wpadną w dziurę, jak w piekło. 

— On przecież jest tam! — zawołał Stary pokazując na wyrwę. — Szuka
liśmy w mieszkaniach niepotrzebnie. On idzie ku nam, wspina się z wysiłkiem 
i dlatego w wyrwie obrywa się gruz. To od jego kroków! Muszę zejść i podać 
mu rękę. 

Podszedł do brzegu wyrwy po falującej podłodze i postukał butem o deski 
sprawdzając ich wytrzymałość. Zajrzał w głąb. Wydawało mu się, że dostrzega 
belki konstrukcji nośnej i poręcz klatki schodowej. Pamiętał, kiedy się zawa
liła: tamtej nocy, kiedy obudził go błysk światła. Zrobiło się wtedy w pokoju 
jasno na jedno mgnienie oka. Zdążył tylko pomyśleć, że na szczęście wyposażył 
mieszkanie w automaty i dzięki nim ocalał on i żona. Spojrzał wtedy na nią, 
spała spokojnie. Czy i we śnie nazywała go genialnym konstruktorem niezawod
nych urządzeń? To one wchłonęły w siebie energię, która się wyzwoliła podczas 
błysku. Patrząc na nie z triumfem spostrzegł nagle, że jakieś światełka przebie
gły przez każdy z automatów i liczniki jeden po drugim zaczęły pokazywać 
ogromne przeciążenie. Na każdym z nich zapłonął czerwony napis: Alarm! 
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Lecz energii wciąż przybywało, światło zza okna wyrzuciło jej z siebie tak 
dużo, że nawet najdoskonalsze urządzenie nie dałoby sobie z nią rady. 

Wyskoczył z łóżka i próbował ratować swoje maszyny, na każdej z nich cy
ferki liczników skakały jak szalone i nie dawały się zatrzymać. Po chwili wszyst
kie stanęły na czerwonej kresce. Ze smutkiem patrzył na śmierć swoich maszyn, 
a kiedy na jednej z nich oparł rękę, maszyna zaczęła się powoli rozsypywać. 

Wtedy na dom runęła fala podmuchu i zaczęły się walić piętra. Korytarz się 
przechyłił i drzwi zostały zablokowane. Odtąd już nie mogli opuścić pokoju, 
który stał się więzieniem. 

Stojąc nad wyrwą przypomniał sobie tamłą noc, kiedy błysnęło światło. 
— Światło? — powtórzył. 
Teraz musi zejść po gruzie i belkach, by spotkać człowieka, który go wzywa. 

Bał się zasypania, bał się umierać z połamanymi nogami słuchając sypiącego 
się piasku. 

— Nie schodź tam — zatrzymała go żona. — Tam nikogo nie ma. Na całej 
Ziemi nie ma ludzi. Wiem, była wojna. Trwała przez mgnienie, więc nikt nie 
zdążył uciec, błysnęło światło i ludzie wyparowali. Pozostały po nich tylko 
obrączki. Wróćmy do naszego pokoju. Przeżyjmy tam jeszcze te lata, które 
nam przeznaczono. Będą one lepsze. 

— Nie przeżyjemy nawet kilku dni. Skonamy z głodu, nie mamy żywności. 
— Przecież automat... — zaczęła z nadzieją. 
— Jest pusty. 
— Nie schodź — błagała. — Nikt nie stukał. Ileż to razy nam się zdawało! 
— A jak my ocaleliśmy? Dlaczego? Nie chroniliśmy się przecież. Więc i ten 

człowiek... 
— Uratowały nas twoje automaty. Wiem! Jesteś genialnym konstruktorem — 

powiedziała jak za dawnych lat. 
— Wiedziałaś o tym przez te wszystkie lata?! — krzyknął z wyrzutem i obró

cił się gwałtownie. 
Wyciągnęła ku niemu ramiona. Deski trzasnęły, szmer i już go wyrwa po

chłonęła. Odskoczyła instynktownie do tyłu. Słyszała, jak ciało Starego się 
osuwa i jak jego głowa obija się o belki i cegły. Potem już nic nie było słychać 
oprócz uparcie sypiącego się piasku. 

Wyrwa, która przestała się powiększać, jeszcze bardziej niż przedtem przy
pominała Starej paszczę olbrzymiego potwora. Stara pomyślała, że nareszcie 
udało mu się pochwycić swą ofiarę, więc zaspokojony — ucichł. 

Nagle zrozumiała, co ma robić. Podbiegła do ściany i zaczęła wystukiwać 
sygnały waląc w rurę ściśniętą pięścią: pomocy, pomocy! Zamknęła oczy, by 
lepiej słyszeć, i waliła zapamiętale, trzy długie, trzy krótkie, trzy długie. 

Wydało jej się, że z wyrwy wyszedł człowiek, ujął ją za rękę i sprowadził w dół 
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po schodach. Zatrzymał się na progu. Zrobi tylko krok i nareszcie dotknie 
stopą ziemi. Ale gdzie mąż? Został. Musi po niego wrócić, tylko... 

Właśnie wtedy pojawiła się w wyrwie głowa ubielona grubo tynkiem i drżą
ce palce uczepiły się brzegu deski, ale się osuwały. Człowiek nie mógł zawołać: 
ratuj! Jego gardło wypełniał piach. 

Tylko rzucę na Ziemię jedno, jedyne spojrzenie — myślała Stara zaciskając 
powieki. — Po to, by sprawdzić, czy wygląda tak, jak w marzeniach. Czy jest 
wiosna i czy stopniał śnieg? — otworzyła oczy. 

— To ty?! — krzyknęła zobaczywszy w wyrwie głowę. Była tak grubo po
kryta warstwą białego tynku, który osiadł na brwiach i policzkach, że w nie
pewnym świetle nie mogła Starego poznać. 

Dlaczego myślę: stary. Przecież wcale starzy nie jesteśmy, nawet nie w 
średnim wieku, tyle życia przed nami — strofowała się i wyrażała nadzieję. 

Ocknęła się i podbiegła do wyrwy, uklękła ostrożnie i pochwyciła człowieka 
za ramiona. Nie mogła go wyciągnąć, zapadali się oboje. 

Może tak będzie lepiej? — pomyślała. 
Wtedy usłyszała muzykę. Dolatywała z daleka, brzmiała tak słodko. Stara 

przypomniała sobie słowa, ktoś zapewniał, że kocha i obiecywał, że powróci. 
Melodia się snuła jak wątłe pasemko dymu i zacichała. Stara koniecznie chciała 
ją usłyszeć w pełnym brzmieniu. Lecz ten ciężar ponad siły bardzo jej prze
szkadzał. Zebrała się w sobie i wyciągnęła brzemię na podłogę. Teraz może się 
zbliżyć do pokoju, z którego płynie melodia. 

Wyrwa znowu zaczęła się powiększać. Więc ponownie pociągnęła swój ciężar 
i nasłuchując muzyki usuwała się przed rozszerzającą się przepaścią. Dociąg
nęła go wreszcie do ich mieszkania, a śmierć dopadła progu i zatrzymała się na 
chwilę. 

Stara usiadła na podłodze. Serce jej waliło, bała się, że pęknie od wysiłku 
i strachu. Ciało tego, którego wyciągnęła z wyrwy, leżało obok nieruchome, 
a jego głowa spoczywała na kolanach Starej. Było ciemno. Starej zrobiło się 
zimno i jej głowa opadła na piersi. Panowała cisza. Nagle na ściany domu ru
nęła wichura i po chwili zabrzmiały stukania: trzy długie, trzy krótkie i znowu 
trzy długie. Ale nikt nie poruszył się w ciemności. 



Szaman 

Był Szamanem. Trzy razy dziennie wspinał się na wysoką górę, by się modlić. 
Wiele godzin musiał iść z trudem po gruzie połamanych urządzeń, kompute
rów, maszyn liczących i silników. Omijał rozpadliny pełne technicznego śmie
cia, które zbite i zmarznięte tworzyło w niektórych miejscach litą skałę, w in
nych ruchome piaski. Szedł cierpliwie omiatając je połami swej fioletowej sza
ty, ta przejęta od jego skóry barwa oznaczała istotę o najwyższym stopniu 
uduchowienia. Gruz pod jego stopami również przybierał odcień ametystu. Po 
obu stronach wydeptanej ścieżki rosły delikatne kwiaty na grubych łodygach, 
pokrytych przejrzystą błonką, pod którą można było dostrzec wodę i pływa
jące w niej maleńkie ciałka. Kiedy je mijał, barwiły się lekko, tak jakby prze
chodziło przez nie fioletowe światło. 

Popatrywał na szare niebo zasnute grubą warstwą pyłów, dymów i gazów po 
cywilizacji, która po naciśnięciu guzika wybuchła nagle oślepiającym światłem. 
Słońca nie można było przez nie dostrzec, tylko czasami ciemne niebo lekko 
się przejaśniało i wtedy się domyślał, że złota gwiazda Ziemi krąży jeszcze wo
kół niej. 

Szedł, bo ponad szczytem góry błyszczało Światło, a pod jego promieniami 
żyli ludzie i rośliny. Okrążył gmach stojący na wierzchołku usypiska. Nie wcho
dził do niego nigdy, bo na progu leżał szkielet, a wewnątrz budynku wciąż wal
czyły groźne, tajemnicze moce szumiąc i warcząc. Tu, gdzie stanął, było naj
bliżej do świateł, wydawało się, że tuż ponad głową wiszą ich olbrzymie białe 
koła. Stawał, po chwili skupienia unosił ramiona do góry i zaczynał modlitwę 
od słów dziękczynienia Światłu za łaskę życia i ciepła. Modlił się z zamknięty
mi oczami bojąc się, że żar wypali mu źrenice. Po twarzy Szamana spływały łzy 
i pot. 

Dziś błagał Światło o łaskę rady i pomocy, bo coś złego zaczęło się wkradać 
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pomiędzy jego Lud Miłości. Miłość, o którą się modlił, niczego jeszcze ni 
zmieniła na świecie, wciąż było szaro i straszno pod niebem zaciągniętym sa
dzami, a ludzie kostnieli od chłodu i kryli się w swych na wpół rozwalonych 
domach, między wysokimi pagórkami zamarzniętego gruzu. Ostatnio zaczęli 
głośno wątpić w przeobrażającą potęgę miłości. 

— O, Światło! — zaczął tego dnia modlitwę — utwierdź lud twój w miłości. 
Daj znak, uczyń cud widomy. — Stał długo z ramionami wzniesionymi w górę, 
a potem zaczął powoli i ostrożnie schodzić. 

Już minął wielki lodowy blok u podnóża góry będący zamarzniętym budyn
kiem bez ścian. W olbrzymim sześcianie lodu poprzez jego przejrzystość do
strzegł piętra, na których stały łóżka. Spali w nich umarli żołnierze, ci, którzy 
kiedyś wywołali wojnę. 

Przyspieszył kroku, bo usłyszał nie opodal zgiełk. Na placyku stał groźny 
tłum w szarych szatach. Ci ludzie nie byli uduchowieni, nie rozwinęli w sobie 
uczuć wyższych, toteż wydzielali szarość, która przesyciła tkaninę ich szat. 
Pod ich stopami ziemia zszarzała, nawet kamienie, które trzymali w rękach 
gotowe do rzucenia, były siwobure. 

Naprzeciwko tłumu, na odległość rzutu kamieniem stała kobieta w obszernej 
czerwonej szacie. Tkanina płonęła ostrym kolorem od uczuć gwałtownych i nie
obliczalnych, od krzyku namiętności i zwierzęcych pragnień. Czerwone włosy 
kobiety szalały w powietrzu, choć nie było wiatru, unosiły się i poruszały plą
taniną żmij. Czerwone wargi zaciśnięte i przygryzione pokazywały, że kobieta 
się nie podda. Biegała od jednego końca muru do drugiego, jak zwierzę w pu
łapce przestrzeni, a czerwone światełko było tak intensywne, że rozświetlało 
cegły za jej plecami. Z jednego ramienia szata się zsunęła obnażając czerwone 
skaleczenie. 

Schodząc z góry wołał, by się zatrzymali, by nie popełniali zbrodni, bo prze
staną być Ludem Miłości i zmienią się w Lud Zła, taki sam, jak ten, który 
zniszczył Świat. 

— Wstrzymajcie się! — krzyczał podchodząc coraz bliżej. — Odrzućcie ka
mienie. Tylko dzięki miłości, którą barwimy nasze suknie, powietrze i rzeczy, 
mamy ciepłe drogi pomiędzy zamarzniętymi gruzami. Tylko ciepło uczuć prze
mienione w barwę i energię ogrzewa ten świat i powoduje, że po brzegach wą
skich ścieżek rosną rośliny o grubych łodygach dające nam wodę, pożywienie 
i materiał na odzież. Tylko dzięki blaskowi, który nosimy w sobie, wielkie Świa
tło na niebie daje nam życie z naszym światłem się łącząc. Nie popełniajcie 
zbrodni! — wołał podchodząc zupełnie blisko — bo to oznacza zagładę nas 
wszystkich. 

Lecz szarzy ludzie z kamieniami niewiele w sobie mieli uczuć i nie opuszczali 
gotowych do ataku ramion. Widząc fioletową szatę Szamana, jedynego tak udu-
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chowionego wśród nich, umilkli, lecz nie przestali być groźni. Słuchali poj
mując niewiele. Stali zbitym tłumem na wydeptanym ich stopami placyku, 
mając za plecami skamieniałe od lodu gruzy domów z ostrymi soplami wiszą
cymi w czarnych dziurach okien. Z ich ust wydobywały się obłoczki pary, 
a spod stóp usiłowały wykiełkować szare rośliny o grubych łodygach. Na razie 
stali jeszcze cisi z szacunku dla jego pięknej, tak intensywnie fioletowej szaty, 
ale wiedział, że zaczną rzucać w kobietę kamieniami, kiedy tylko przestanie 
mówić. 

Nawet gdyby ją zasłonił swoim ciałem i wyprowadził, celnie rzucony kamień 
mógłby ją zabić, zniweczyć jego autorytet i wysiłki. 

— Co uczyniła ta kobieta? — zapytał. 
Szarzy zaczęli na siebie spoglądać i naradzać się, wreszcie wypchnęli jed

nego spośród najbardziej zawziętych, a ten wyszedł o krok przed tłum, nadal 
ściskając kamień. Prawie wcale nie świecił, jego szata była matowa, a oczy nie
omal białe. Głos wydobywał się z krtani skrzypiąc, a Szaman odniósł wrażenie, 
że ocierają się o siebie połówki rozszczepionego przez mróz pnia drzewa. Szary 
rzadko widać mówił, niewiele myśli i uczuć przechodziło przez jego umysł 
i serce. 

— Ta kobieta — zaskrzypiał — upodobała sobie jednego z żołnierzy za
marzniętych w wielkim bloku. Co dzień przyciskała swoje ciało do zimnego 
lodu, ogrzewała go swoim ciepłem, a on się topił. 

Słuchając Szaman wyobrażał sobie, jak kobieta rozkłada szeroko ramiona 
chcąc objąć cały blok, przyciska do lodu swoje piersi, swój brzuch, swoje uda 
i kolana i wciąż roztapia zmarzlinę, i wreszcie dostaje się do łóżka jednego ze 
Śpiących żołnierzy, który leży na wznak z ramionami wyciągniętymi wzdłuż 
ciała, jakby ciągle trwał w postawie na baczność. Niebieskie oczy ma obrócone 
ku niebu, długo na nich był lód, więc zamarzły stając się przejrzystymi szkieł
kami nie dostrzegającymi niczego. Ale ona widzi cały Świat przez te niebieskie 
szkiełka. Skóra żołnierza się kiedyś na nim paliła, zgorzele zniszczyły w wielu 
miejscach jej biel. Po wielu łatach leżenia w lodzie cała zbrązowiała, więc czło
wiek przypomina mumię z ustami rozciągniętymi w gorzkim uśmiechu. Ale jej 
rozjaśniał Świat. Szepcze do niego całe noce, czule jak do chorego dziecka: — 
Obudź się, kochany, ożyj. Przemów do mnie, spójrz na mnie. — Zagląda w jego 
szkliste oczy i z ich chłodu odgaduje najgorętsze pragnienia. Ogrzewa jego usta 
oddechem, sercem leży na sercu pobudzając je do bicia. 

I stało się. Ożywiła go. Obudziła go ze snu dziś rano. Wszyscy widzieli, jak 
otworzył oczy i spojrzał na kobietę. Uśmiechnął się szerzej i tylko do niej, a ona 
rozradowana zarzuciła mu ręce na szyję i przysięgła miłość. 

— Powiedz, Szamanie, czy wolno jej było to uczynić? — pytał skrzypiącym 
głosem oskarżyciel. — To on naciskał kiedyś guziki, by zrzucić bomby. Tacy 
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jak on zniszczyli świat. Byliśmy zadowoleni oglądając ich martwych, wmarznię-
tych w blok lodu w szpitalu bez ścian. Obudzeni mogą stać się niebezpieczni. 
Kobieta popełniła grzech ofiarowując żołnierzowi swoją miłość. Dlaczego nie 
wybrała jednego z nas? Nie możemy znieść tej obelgi, musimy za to ukarać tę 
kobietę! Nie pozwolimy, by żołnierz był wśród nas, jego też zabijemy. 

Słysząc to kobieta wparła się plecami w mur, jakby próbowała roztopić pło
mieniem własnego ciała cegły, by się prześliznąć na drugą stronę i uciec. Od
blask z jej skóry migotał wokół ramion i bioder, szalały jej czerwone włosy, 
wzdymała się szata, choć nie było wiatru, a ona sama stojąc jak skamieniała 
wpatrywała się w szary tłum swymi purpurowymi oczami. 

Oskarżyciel przestał mówić i nim ktokolwiek zdążył mu przeszkodzić i nim 
on sam uświadomił sobie, co czyni, cisnął kamień. Świsnęło, prysnął odłamek 
cegły tuż przy policzku kobiety, zafalowała jej czerwona aura. 

Szaman zrozumiał, że nie może nic uczynić. Podniósł ramiona, wzniósł oczy 
w górę, gdzie płonęły koła Świateł i szybko opuściwszy powieki, gdyż nie można 
było patrzeć, począł wołać: — O, Światło! Daj znak! Uczyń cud! — Zastygł 
bez ruchu w wielkim natężeniu woli i pragnienia, a wokół niego błyskał fiolet. 

Wtedy jedno ze świateł nagle zgasło. Zrobiło się jeszcze bardziej szaro, za
dął wiatr, sypnął śniegiem i ziemia zaczęła szybko zamarzać wokół stóp tłumu. 
Zmarszczyła się błonka na łodygach roślin, a płyn w ich wnętrzu zamienił się 
w kryształki lodu. Olbrzymie liście opadły i, sfalowane, umarły. 

Niebo jeszcze bardziej zszarzało i obniżyło się tuż ponad głowy ludzi. W jego 
głębi coś, co wyglądało jak niesamowite oko, świeciło żółto. 

Wielkie pagóry gruzów odcinały się od nieba, w głębokich dziurach po oknach 
ostro lśniły szybko powiększające się sople. Wiatr wydychał ze swych ust kulki 
lodu prosto w twarze ludzi. 

Szaman wciąż stał z uniesionymi ramionami, jego głos jeszcze nie prze
brzmiał, a ludzie wypuścili kamienie z rąk i upadli na twarze zakrywając gło
wy rękami. Było cicho, huczał wiatr i zasypywał leżących suchym śniegiem. 
Kiedy po chwili światło rozbłysło słabszym, żółtym blaskiem i ludzie zaczęli 
niepewnie podnosić głowy, a Szaman się odwrócił, kobiety już pod ścianą nie 
było. 

Zobaczyli ją w oddali, biegła przez śniegi ciągnąc za rękę człowieka. Był bar
dzo słaby, wszak tego ranka obudził się ze snu, słaniał się na nogach i robił zbyt 
wielkie kroki. Ramieniem zasłaniał oczy, bo światło i poblask bijący od śniegu 
raziły jego nawykłe do ciemności źrenice. 

Kobieta co chwilę się zatrzymywała, obracała ku niemu i podtrzymując pod 
ramiona popychała do przodu. Szarzy nie mieli odwagi, by pójść za nią tam, 
gdzie leżał wieczny śnieg, a światło ledwo dotykało ziemi i wył wiatr. Ucieki
nierzy zniknęli wreszcie we wnętrzu jednego z pagórków, który był dosyć do-
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brze zachowanym domem. Kiedy weszli, przez ciemną dziurę okna wypadł na 
śnieg czerwony odblask. 

— Szamanie — zaczęli wołać ludzie. — Idź się modlić, już pora, odwróć zło! 
Więc zaczął powoli wstępować po skruszonych maszynach, które udeptał 

własnymi stopami. Idąc myślał o potędze ducha, duch bowiem spowodował, 
że Światło przygasło. Wierzył, że siła miłości jego ludu może zmienić świat, bo 
dziś otrzymał widoczny dowód wpływu na materię sił, których nie można do
strzec. Wiedział, że kiedyś materia była silniejsza niż duch i jej przewaga stała 
się przyczyną zagłady świata. Teraz będzie inaczej, duch przemieni materię. 
W jego serce wstąpiła wielka nadzieja. Jego lud, choć prymitywny, rozwinie 
w sobie niewidzialne moce. 

Wstępował powoli na górę wierząc, że od tego dnia rozpocznie się nieustanna 
przemiana na lepsze. 

Delikatna fioletowa dróżka wiła się pomiędzy pokruszonymi licznikami i cew
kami, przemykała obok kłębowiska przewodów i skomplikowanych części auto
matów. Poprzez cierpienie, które stało się jego udziałem, poprzez obawę, którą 
odczuwał, gdy chciano ukamienować kobietę, jego dusza stała się jeszcze bar
dziej subtelna, a kolor, który wydzielała — intensywniejszy. 

Kiedy doszedł do ciemnego budynku, zobaczył zmiany. Zamiast szkieletu 
leżała garść rozsypującego się prochu, a jedna ściana rozpadła się odsłaniając 
obszerną salę pełną maszyn pracujących co sił. Poruszały się na najwyższych 
obrotach, niektóre tak szybko, że nie mógł nadążyć wzrokiem. 

Były potężne, a w dodatku większa ich część tkwiła w głębokiej dziurze 
w ziemi. Pomyślał, że może cały teren, który zamieszkują, jest podkopany, 
a olbrzymie maszyny tam ukryte stukają nieustannie jak serce. 

Całą boczną ścianę pokrywały tablice z guzikami, niektóre miały plomby 
z napisami: „Czerwony alarm". Przycisk tkwiący pośrodku zabezpieczono 
najdokładniej. Jego naciśnięcie wyzwalało jasność, od której już raz spopielał 
cały świat. Ten guzik był czerwony. 

Między maszynami ciągnęły się przewody, część z nich szła w górę, prosto 
do Świateł. Przewody grubsze niż ramiona mężczyzn poruszały się nieustan
nie, wielka moc przepychała się w nich i rozpierała. Nagle coś błysnęło tak ostro, 
że mimo natychmiastowego zamknięcia oczu miał wciąż pod powiekami tę 
jasność, która go oślepiła. Czekając, aż mu wróci wzrok, zesztywniał, skupił 
się i próbował odtworzyć w mózgu to, co się stało. Przypomniał sobie dwa grube 
przewody. Pokrywała je czarna izolacja, wiły się i drgały, gdyż w ich wnętrzu 
przepływała moc. Po chwili uświadomił sobie, że wewnątrz każdego z nich 
znajdowało się wiele skręconych drutów. Prawie wszystkie pękły i odgięły się 
na boki, tylko jeden, ostatni pozostał cały i on łączył dwa czarne ramiona prze
wodu. To po nim przepłynęła nagle jasność. 
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Otworzył oczy i kiedy się oswoiły z jasnością, spojrzał na Światła. Jeszcze je
den świetlisty krąg przygasł i zżółkł. Przeniósł wzrok na przewody, ten ostatni, 
przez który płynęła moc, również pękł i zwisał odgięty i bezradny. Szaman stał 
długo i starał się wszystko zrozumieć. Wpatrywał się w tablice na ścianie, 
w przewody i w pracujące maszyny. Nie miał siły się modlić i wiedział, że nigdy 
już tego nie zrobi. Domyślał się, czym były Światła i jaka to siła tworzyła ich 
duszę. Zmartwił się takim spadkiem po ludziach rządzących niegdyś materią, 
obawiając się, że od nich niczego dobrego nie można otrzymać i wcześniej czy 
później wszystko musi obrócić się w zło. 

Posmutniał, zrozumiawszy, jakie urządzenie zamontowali w budynku dawni 
ludzie, ale on był Szamanem, jego zadanie polegało na odwracaniu nieszczę
ścia. Uświadomił sobie, co działo się na dole. Ile roślin zmarniało, ile domów 
pokryło się lodem i co się stało z ludźmi? Czy ich serca potrafią dać tyle ciepła 
ciałom, by je ogrzać? Dotychczas wierzył w taki właśnie przepływ ożywczej 
energii, ale teraz zwątpił. Jego lud tak niewiele miał w sobie uduchowienia, 
szarość nie chciała się zabarwić żadnym z kolorów. Czerwono płonąca kobieta! 
To była szansa dla wszystkich. Tak gorąco kochała człowieka i już tyle zdo
łała swoją miłością dokonać. Stopiła lód, obudziła zmarłego. Odtąd co dzień 
poprzez swoje uczucie będzie dokonywać cudu ożywienia Ziemi. 

Kiedy szła popychając i wlokąc mężczyznę, aura z jej stóp padała odblaskiem 
na śnieg, który się topił. Udała się bez strachu poza barierę lodu i zamieszkała 
w zamarzniętym domu, a kiedy tylko weszła do środka, wszyscy zobaczyli, że 
z okien zaświeciła łuna. A do tej pory pod ścianami na pewno zdążyły już wy
rosnąć wysokie rośliny o olbrzymich czerwonych kwiatach, w których tętnią 
ożywcze soki. Wkrótce i mężczyzna zostanie przepojony ognistą aurą kobiety. 
Ich dzieci będą jak płonące pochodnie. I odrodzi się świat poprzez miłość. 

Trzeba im pomóc — pomyślał. — Wszystkim przyda się trochę więcej świa
tła. A ludzie będą przekonani, że to nowy cud. 

Kto wie, co tam na dole myślą i do czego się zbierają? Może właśnie w tej 
chwili wychodzą z domów z pochylonymi głowami, drżąc chowają ręce 
w obszernych rękawach. Chłód przenika ich na wylot. Idą długimi szeregami, 
są głodni, bo rośliny zamarzły i pochyliły się ku ziemi. Łamią się łodygi z trza
skiem, są kruche. Próbują je przeżuwać, zwarzone rośliny zamieniają się 
w ustach w galaretę, a ożywczy sok skamieniały na kryształki rozpływa się na 
języku i nie ma smaku. To ich doprowadza do gniewu, wieje wiatr, ziemia za
marza pod stopami. Idą pełni złości, a ich szaty ciemnieją, robią się bure, przy
bywa w nich czerni. U wielu z nich rozległa plama na lewej piersi wciąż się 
rozpełza i powiększa. Wygląda to tak, jakby z ich serca wylewała się czarna 
zła krew i wsiąkała w tkaninę. Tacy ludzie zrobią wszystko, zdolni są do popeł
nienia każdej zbrodni, a na ich szarych twarzach nie drgnie żaden mięsień. Są 
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jednak i tacy, którzy w tym pochodzie wydzielają biel — współczucie. Biel 
rozjaśnia szarość nieśmiało, rozbłyskuje plamą i — przestraszona — gęstnieje. 
Tacy ludzie zrobią to, co inni. Tłum czernieje i zbliża się do budynku, z któ
rego okien bije czerwona łuna. Nienawidzą nawet tego ciepła, chcą zabijać. 

Kiedy błysną Światli? — pomyślał Szaman — ludzie krzykną: -..Oto nowy 
cud! Światła się za kobietą ujęły". 

A on, Szaman, tego cudu dokona. Pewnym krokiem zbliżył się do przewo
dów, ujął się obiema rękami i zbliżył do siebie dwa pęki drutów. Zastanowił się 
przez chwilę i zetknął je szybko. Nagły błysk, oślepiające światło zygzakiem 
leci w dół, na ziemię. Blask jest tak jasny, że Światła wydają się przy nim żółte 
i mdłe. Grzmot! Nieznana potęga odrzuciła Szamana pod ścianę. Od jasności 
nie widział nic, a w ziemię wciąż biły gromy świateł. Ale Szaman leżąc potłu
czony, z zamkniętymi oczami, radował się, że na Ziemi zapanowała jasność 
i ciepło. Ta jasna moc mogła nawet rozgrzewać ziemię — pomyślał. Wyobra
ził sobie, jak kwiaty idą na prężących się łodygach w górę, a lodowe kopuły za
czynają płynąć wodą. Ludzie wybiegają śmiejąc się i krzycząc z radości, sławią 
kobietę, przekonani, że Światła pobłogosławiły jej miłość. 

Przyjrzał się budynkowi i urządzeniom jeszcze raz, kiedy tylko podniósł 
się spod ściany, by uzyskać pewność, że wszystkie czerwone guziki na tabli
cach są dobrze zabezpieczone, a ten na samym środku pozostał nietknięty. Przy
ciągał jego wzrok, a kiedy nań patrzył, czuł, jak jego fioletowa aura faluje pełna 
przeczuć. 

Wyszedł na zewnątrz i przysłoniwszy ręką oczy próbował spojrzeć na Świa
tła. Oślepiły go od razu, powieki mu opadły, ale spod nich widział, że wokół 
każdego był okrągły klosz, a przewody szły w dół do budynku, w którym urzą
dzenia wytwarzały moc zasilającą Światła. To maszyny pracowały rytmicznie 
niby puls, to ten straszny budynek był sercem Świateł, o których dotychczas 
myślał, że są bóstwami. 

Przypomniał sobie szkielet leżący na progu. Wielka była moc, która zabiła 
człowieka i potem spopieliła jego ciało. 

Ona tu jeszcze jest - pomyślał. -- A kim byli ludzie, którzy umieli takie 
moce wytwarzać i obracali je na szkodę człowieka? 

Żołnierze wmarznięci w blok szpitala należeli do takich łudzi. Co stałoby się 
z tym światem, gdyby ich wszystkich obudzono? Szaman nie był pewien, że nie 
żyją. Kiedyś płonęła na nich skóra, potem zamarzli, może lód stał się lekarstwem 
i bandażem? Może wstaną i przyjdą do jego ludu z nowiną dobrą i zarażeni 
straszną. Spieszył się bardzo, wierząc, że spotka go coś dobrego, że rozbudzi 
w ludziach przychylność dla kobiety i jej wybrańca. 

Szarzy ludzie siedzieli na placu. Schodząc zauważył nastrój roleniwienia 
i niedbalstwa. Porozkładali się, gdzie kto mógł, na stosach cegieł, na obudo-



wach maszyn rdzewiejących od stu lat, na pojazdach i wozach bojowych leżą
cych do góry kołami. Były tu zawsze, lecz nikt o nich nie wiedział, bo ukrywał 
je śnieg. Sądził dotychczas, że są pagórami lodu i wieczną zmarzliną. 

Ziemia parowała, pokrywały ją wielkie kałuże, z których unosił się biały tu
man. Ludzie trzymali nogi w wodzie, poruszali nimi taplając się w błocie. 
Kiedy zaczynało parzyć, szybko wyciągali stopy i psyknąwszy ocierali jedną 
o drugą. Czasami drapali się bezmyślnie po piersiach lub po prostu leżeli na 
wznak z rękoma pod głową. 

Roślinność podobna do runa młodego baranka pokrywała wszystko. Kędzie
rzawe kwiatki i młode listeczki pieniły się gęstwą na każdym skrawku ziemi 
Leniwe ręce ludzi sięgały po łodyżki, przełamywały i wkładały kawałki do ust, 
by przeżuwać włókienka i wysysać z lubością sok. Bokiem ust wypluwano 
zdrewniałe cząstki i sięgano po następną roślinę, która w tym miejscu zdążyła 
wyrosnąć. 

Szaman nie wiedział, czy przyspieszyć kroku z ciekawości, czy zwolnić ze 
zdziwienia. Niejasna obawa wkradała się do jego serca. Kiedy podszedł bliżej, 
zauważył człowieka siedzącego na zardzewiałym czołgu. Nie rozpoznał go, 
więc się zatrzymał zaniepokojony. Od człowieka nie płynął żaden kolor, nicze
go z siebie nie wydzielał, była wokół niego pustka, która ssała. Niebezpiecznie 
było stać obok niego, bo przestrzeń wokoło siedzącego miała otwarte usta 
i wpadał w nie fioletowy kolor otaczający Szamana. Cofnął się kilka kroków 
wyrywając swą aurę z przyciągania tak, jakby wyciągnął suknię z zębów psa. 
Zatoczył koło i zaszedł siedzącego od przodu. Przeraził go uśmiech na brązo
wej twarzy o zbyt napiętej i jakby za krótkiej skórze, uśmiech, który był niczym 
innym, jak szczerzeniem zębów. Obnażone i spróchniałe przypominały zęby 
czaszki, która leżała sto lat w ziemi. Gorzko się uśmiechał, jakby posiadał mąd
rość i nie miał nadziei, ale to pewnie jego spalona skóra, odrosła i zabliźniona 
w lodzie, nie pozwalała mu zamknąć ust. W tej twarzy zbrązowiałej mumii 
tkwiły jasne, wodniste oczy bez tęczówek i źrenic. Wpadało się w nie jak w staw 
i nie docierało do dna. 

Z wielkim łakomstwem i chciwością człowiek zajadał łodygi i nawet nie wy
pluwał włókien, jakby nie jadł od stu lat. Na Szamana rzucił obojętne spojrzenie, 
tylko na chwilę skierował swe oczy w stronę, gdzie drgała fioletowa mgiełka. 

Otworzył usta z bolesnym grymasem, pokazał na swoje gardło, dotknął pal
cami krtani i spróbował wydać z siebie głos. Z ciemnej jamy ust nie wydostał 
się żaden dźwięk, choć Szaman się spodziewał, że usłyszy wilcze wycie. Oży
wiony żołnierz przekrzywił głowę i zastygłszy z otwartymi ustami rozłożył ręce 
w bezradnym geście rozpaczy. Jego struny głosowe były spalone i nie mógł 
niczego wyjawić. Opuścił ręce i próbował uśmiechnąć się przepraszająco, ale 
jego usta tylko się rozciągały i kurczyły. W jasnych oczach bez źrenic prze-
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mknęła mgła, próba zrozumienia tego, co dostrzegał. Szamanowi się wyda
wało, że to jego fioletowa aura budzi zainteresowanie. Czuł, że we wnętrzu tej 
ożywionej istoty, która tu siedzi, jest człowiek. Schowany w bunkrze, nie może 
odbierać bezpośrednich wrażeń ze świata. Między tym człowiekiem a rzecza
mi, które widzi, istniał wewnętrzny telefon, który przesyłał słowa zniekształ
cone i ledwo słyszalne. 

Żołnierz wiedział o tym, ale tylko częściowo, czasami słyszał przez grube 
mury bunkra głosy wołające go, by wyszedł na powierzchnię. Nie mogąc tego 
zrobić cierpiał, zapadał co chwila w milczenie i zamieniał się w automat, który 
zapomniał swego programu. 

Wstał powoli i zachwiał się, jakby dokuczał mu zawrót głowy. Ujął dłoń Sza
mana i pozwolił, by mu się wyśliznęła, gdyż nie wiedział, jak należy zacisnąć 
palce. Odwrócił się i zaczął powoli iść przed siebie ciężkim, kołyszącym się kro
kiem zombie, ożywionego nieboszczyka. 

Kości leżały na miękkiej ziemi, przygięte nogi, rozrzucone ręce, czaszka 
przechylona na ramię wskazywały, że śmierć nastąpiła nagle, jakby ścinała 
kwiat. Czyje kości? Szaman rozejrzał się z przerażeniem. Nie chciał w to uwie
rzyć, ale kobieta już nie płonęła, nie wzdymały się jej czerwone włosy, purpu
rowe oczy nie rozświetlały ciemności i nie unosiła się jej szalona suknia. Między 
kosteczkami jej przegubów wykiełkowały małe różowe kwiatki, jakby spod 
ziemi rwała ich całe pęki. 

— Jak to się stało?! — wykrzyknął Szaman nie pamiętając, że żołnierz ani 
nie rozumie, ani nie może odpowiedzieć. Lecz ten otworzył usta i podniósł 
twarz do nieba, jakby mu urągał. Stał tak jak posąg cierpiącego, który skamie
niał i nie może już krzyczeć. Przypominał człowieka niedorozwiniętego, wielki 
kloc, który nieporadnie naśladuje żywych. Przez moment był człowiekiem, 
potem sygnał jego wewnętrznego telefonu umilkł. Nie mógł zrozumieć słów, 
więc zamienił się w rozstrojony automat. Ale znowu jego pamięć zaczęła mu 
coś podpowiadać, więc podniósł ramię i od nieba do ziemi zakreślił szybki 
zygzak kierując go swym wskazującym palcem prosto w leżące kości. Przygiął 
nogi i udawał, że pada martwy. 

— Światła ją zabiły? — nie dowierzał Szaman. — Błyskawice? 
Przypomniał sobie moment, kiedy stał na górze trzymając w ręku połączone 

przewody, a białe błyskawice biły w ziemię jak wściekłe. Myślał wtedy, że wy
wołuje cud i daje ludziom radość. Chciał tym cudem ocalić kobietę, a przecież 
ją zabił. 

Podszedł do nich szary człowiek, ten sam, który oskarżał kobietę, i czochrając 
leniwie palcami po kosmatej piersi patrzył obojętnie na smutne szczątki. 

— On wyszedł z lodowego domu — wskazał na żołnierza, a ten próbował 
się uśmiechnąć i kiwnąć głową uradowany, że to o nim się mówi. — Przyszedł 
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do nas i pokazywał na usta — ciągnął szary. — Zrozumieliśmy, że jest głodny 
i nie może czekać, aż kobieta coś dla niego zdobędzie. Daliśmy mu rośliny, gryzł 
je z trudem. Kiedy zaspokoił pierwszy głód, zaczął wymachiwać rękami, jakby 
chciał wyjaśnić coś ważnego. Zrozumieliśmy, że dotyczy to Świateł. Staliśmy 
wokół niego nieomal wmarzając w ziemię, a on pokazywał, że będzie dużo 
światła. Wywoływał je, czarował, uruchamiał cuda. Czekaliśmy w napięciu, aż 
zapłonie wielkie Światło. 

Wtedy zobaczyliśmy kobietę biegnącą z krzykiem. Chwyciła żołnierza za 
rękę, odciągając go od nas, nie chciała, by dał nam jasność. Wtedy białe światło 
przecięło niebo, uderzyło kobietę w głowę i w mgnieniu oka obaliło na ziemię. 
Stał się cud zapowiedziany przez żołnierza, on go wywołał, a Światło ukarało 
tę, która chciała cud zniweczyć. Pokazało wyraźnie, że żołnierz ma iść na górę 
i zrobić tam to, co wyczarował rękami. Dał nam dużo Świateł, zesłał ciepło 
i dobro, ukarał zło, uczynił sprawiedliwość. Ty, Szamanie, nie zdołałeś tego 
dokonać, choć jesteś tym, który odwraca zło. 

Wszyscy szarzy zebrali się już wokół nich i czekali na decyzję, która mogła 
być tylko jedna. Szaman czuł się słabo, jego fiolet nikł, spełzał jak tkanina wy
blakła od łez. 

— Zaprowadź go, Szamanie, do Świateł, zaprowadź, bo i ciebie jasność 
ukarze. 

Żołnierz kiwał głową, jakby wiedział, o czym mowa. Szaman westchnął i rzu
ciwszy ostatnie spojrzenie na kości, które już prawie zniknęły pod runem mło
dej zieleni i różowych kwiatków, odwrócił się i zaczął wstępować na górę. Szedł 
powoli i z trudem słysząc za sobą ciężki oddech ożywionego. Nie wierzył, by 
żołnierz umiał cokolwiek zrobić, tylko niewielka część jego mózgu pamiętała 
to, czego się kiedyś wyuczył. W drobnym zaledwie stopniu był człowiekiem jak 
dawni ludzie, jak ci, którzy umieli rozpętywać olbrzymie moce na zagładę 
świata. 

Stąpali po detalach maszyn, ale ożywiony nie interesował się nimi zupełnie, 
nie rozumiał, po jakich szczątkach stąpa. Szaman czasami się odwracał i pa
trzył w niebieskie, wodniste oczy istoty, która wciąż się uśmiechała, choć już 
nie z goryczą, ale złowrogo. 

Zamyślony zwalniał i nie czuł nawet, że jego aura wpada w przestrzeń wokół 
ożywionego jak w pustkę grobu. Nie zauważył nawet, jak bardzo osłabł, stąpał 
jak zamroczony, jakby to on żył połowicznie. 

Kiedy weszli na szczyt, żołnierz wkroczył do budynku i stanął przed ścianą 
pokrytą guzikami, a Szaman nie zrobił nic, choć miał przecież odwracać nie
szczęście. Nie poruszył się, kiedy tamten przypomniał sobie gest, który trzeba 
wykonać, by rozpętać wielką jasność. Stał, a żołnierz jak niegdyś wyciągnął 
rękę i nacisnął czerwony guzik. 



Dziedzina 

Zbocze pokrywała śliska trawa, powietrze było brązowe, a drzewa w parku bu-
twiały. Zamek na szczycie wzgórza dawno zamienił się w ruderę, woda w sa
dzawce gniła, powietrze wydzielało z siebie woń mokrych gałęzi i dymu, wciąż 
opadały liście. 

Stary siedział na zboczu w wielkim fotelu ze złotymi frędzlami i patrzył na 
miasto zasnute smogiem, które się rozciągało poza jego dziedziną. Chociaż nie 
leżało daleko, wyglądało jak wiele gęsto poustawianych prostopadłościanów 
w szarym kolorze. Toteż markizowi miasto wydawało się mimo wszystko nie
poważne, a ludzie i ich życie niegodne uwagi. Czasami słońce złociło domy, 
czasami osrebrzał je księżyc w pełni, gdyż on, władca tej dziedziny, bez przerwy 
trwał na swym posterunku wciśnięty w próchniejący fotel. Za plecami miał 
swój rozwalający się zamek, u stóp sadzawkę, a jego oczy wciąż się wpatrywały 
w miasto z nienawiścią i pogardą. 

Brązowe liście opadały na jego skórzane ubranie i leżały, póki nie uschły, bo 
siedział nieruchomo. Kiedy się pochylał, by poklepać po łbach dwa olbrzy
mie jaszczury śpiące przy jego kolanach, liście osypywały się z ramion jak brą
zowy deszcz. 

Olbrzymie zwierzęta wciąż spały podczas nieustającej jesieni, a kiedy czuły 
na głowie dotyk dłoni swego pana, podnosiły szybko łby rozglądając się czuj
nie, gotowe natychmiast odeprzeć atak. Ich żółte oczy obejmowały przestrzeń 
lustrując drzewa, powietrze, wzgórze i miasto. Zwierzęta poruszały faliście 
szyjami, kołysały łbami. Było bezpiecznie, więc uspokojone opuszczały łby za
sypiając natychmiast. 

Jedyni moi przyjaciele — myślał stary markiz i rzucał wyzywające spojrzenie 
na miasto. 
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Już nie wyjeżdżał na jaszczurach, jak kiedyś, zlustrować swoją dziedzinę, 
poddani bowiem nie wychodzili na ulicę, by się pokłonić swemu panu. Nikt 
już tu nie mieszkał, progi domów butwiały jak drzewa w parku, pola leżały od
łogiem, bo porzucone pługi nie doczekały się ręki, która by nimi orała. Zupeł
nie niedawno, może parę lat temu ostatni poddany wyniósł się do miasta. 

Markiz i przed tym, co się później stało, rzadko objeżdżał włości, więc nawet 
nie spostrzegł, kiedy ta haniebna ucieczka miała miejsce. Zupełnie już zanie
chał dosiadania swych jaszczurów i nie prostował się dumnie na ich grzbie
tach pokrytych zieloną łuską, kiedy jedną ręką trzymał końce złotych lejc, 
a drugą mocno opierał na biodrze i toczył dumnym okiem po pochylonych gło
wach swego ludu. Nie cieszyły go te przejażdżki, czuł bowiem, że świat pew
nego dnia się odmienił i coś jest nie w porządku. Był pewien, że zaczął się jakiś 
proces. W życie wniknął bakcyl, dzielił się, choroba postępowała i nic nie 
mogło jej zatrzymać. Markiz czuł jej istnienie, lecz nie znalazł dla niej nazwy. 

Potem uczynił coś niezrozumiałego. Rozkazał swoim poddanym wynieść 
z domów wszystkie urządzenia techniczne i zwalić je na olbrzymim placu po
środku krainy. Identyczne polecenie wydał swojej służbie pałacowej. Na placu 
usypano wielki kopiec, niektórzy mówili na niego ołtarz, inni grobowiec. Mu
siał zwolnić większość służby, nie miała bowiem nic do roboty. Jeden lokaj 
zapalał łuczywo, palił w kominku, gotował posiłki i czyścił odzież. 

— Pozbyliśmy się darmozjadów — powiedział pewnego dnia. — Teraz 
wiem, na co pracował mój lud — zwrócił się do swej żony i synów siedzących 
wokół wielkiego stołu w jedynej sali nadającej się do zamieszkania. Nikt z ro
dziny nie podniósł głowy pochylonej nad talerzem wczesnej kolacji, chodzono 
spać o zmierzchu. 

Przyjaciele przestali przyjeżdżać na polowania, coraz dłużej przebywali 
w mieście, a markiz spacerując po parku przyglądał się, jak przybywało do
mów nadal przypominających dziecięce zabawki. Nie traktował poważnie tego 
wzrostu, ale zaczynał odczuwać niejasne obawy, że stamtąd płynie niebezpie
czeństwo, które zagraża wszystkiemu. 

Pewnego dnia żona spakowała wielkie toboły i kazała znieść meble ze swego 
piętra. Synowie i córki siedzieli na progu i nie odzywając się, ubrani jak na przy
bycie gości, czekali. 

— Zabieram również niektórych poddanych — powiedziała stanowczo. 
Dzieci wstały, wyszły na dziedziniec i zaczęto ładować meble. 

Ktoś przez pomyłkę zaniósł wielki fotel na zbocze pagórka i tam porzucił 
z nóżkami wbitymi w błotnistą ziemię. Kiedy wszyscy opuścili pałac, markiz 
usiadł na fotelu po raz pierwszy. Jaszczury położyły się u jego kolan, kiedy się 
wpatrywał w długi wąż ludzi idących do miasta. 

Po tym wydarzeniu wyjechał z pałacu tylko raz, by spod ronda kapelusza 
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przyjrzeć się opuszczonym domostwom i progom zarastającym zielskiem. 
Kiedy jechał, coś zakłuło go w boku, tu, gdzie opierał rękę, więc zacisnął palce 
i wparł mocniej dłoń. Przejechał tak przez całą krainę uśmiechając się z za
ciśniętymi zębami i ściskając biodro. Nie dotarł jednak do granicy, oszukując 
się, że za następnym zakrętem wyjdą z domów ludzie i zdejmą przed nim 
czapki. 

Wrócił do pałacu wciąż wyprostowany i przed bramą od dawna otwartą, bo 
nie było jej przed kim zamykać i komu otwierać, wziął głęboki oddech, bo 
mocno go kłuło. Długo siedział wpatrzony w pusty pałac. Nie mógł się ruszyć, 
jaszczury czekały cierpliwie. Wreszcie zsunął się z ich grzbietów i powlókł się 
do wielkiej sali. Chorował długo. Słyszał spadające liście. Szumiał deszcz. To 
wtedy zaczęła się jesień i nie mogła już przejść w inną porę roku. 

Za przesunięcia w klimacie winił miasto szarzejące już na wszystkich wzgó
rzach, rozrastające się jak komórki zrakowaciałej tkanki. Miasto oskarżał w du
chu o zbrodnicze eksperymenty na żywym ciele przyrody i o grzeszne mani
pulacje z czasem. 

Wyzdrowiał, ale już nie był taki, jak przedtem. Spędzał dnie w wielkiej sali 
leżąc na dywanie przed kominkiem. Grzał się patrząc w ogień lub baraszko
wał z jaszczurami, gładząc ich łuskę, polerując je rękawem lub godzinami prze
mawiając do ich żółtych oczu, trzymając w dłoniach łeb przysunięty do swej 
twarzy. 

Coraz więcej czasu zajmowało mu przesiadywanie w fotelu, którego nogi 
zanurzone w błotnistej glebie powoli gniły. Czasami fotel się chwiał, więc 
markiz trzymał plecy sztywno, by się nie przewrócić, a wyprostowana po
stawa tylko przydawała mu dumy, tak sądził. I tak było do dzisiaj. 

— Dobrze, że już przestali mnie nachodzić — powiedział do siebie głośno 
i jaszczury podniosły błyskawicznie łby, by się rozejrzeć wokoło i znowu za
paść w sen. 

Najpierw przybywali rzutcy i szybko mówiący przedsiębiorcy z wielkimi 
teczkami pełnymi planów, z kieszeniami zapchanymi reklamówkami i foldera
mi. Przyjmował ich z powziętym z góry przekonaniem o odmowie, ale chodziło 
mu o rozrywkę, a poza tym bał się przed sobą przyznać, że intrygowało go 
życie miasta i tamtejsi ludzie. 

Zasiadali w wielkiej sali przy długim stole, który wkrótce znikał pod płach
tami rozkładanych planów. Biznesmeni szacowali markiza wysoko, oceniali 
jego majątek na zawrotne sumy, toteż rzuciwszy pobieżne, lecz łakome spoj
rzenia na meble, boazerie i marmury, przystępowali do zachwalania swoich 
pomysłów. 

— Sadzawkę osuszyć i zrobić z niej gigantyczny parkiet do tańca, markiz 
pojmuje? Zbocze pozbawić trawy, gnije przecież, zabetonować. Mikroby, 
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a markiz odwrócił wzrok. Tortury zbyt wyuzdane, by mógł je znieść normalny 
człowiek, wzbudzały w nim strach. I tego potwora się bał. 

— Po co przyszedłeś? — przemógł się i zapytał chcąc skrócić wizytę. 
— Matka umarła — przypomniał sobie syn przeżuwając słowa z czymś 

kleistym. 
Nie jest całkiem odczłowieczony — pocieszył się markiz, ale nie na długo. 
— Zabrała mi artfilmy — burknął chłopak. — Powiedziała, że jeżeli po jej 

śmierci nie przyjdę cię zawiadomić, nie otrzymam z powrotem ani jednego. 
A ja nie mogę bez nich żyć, bo mi smutno — wykrzywił się jak dziecko. 

— Wynoś się! — krzyknął stary, a zbudzone jaszczury wyszczerzyły zęby 
na grubasa, który rechocząc i nie odrywając oczu od artfilmu pognał do drzwi. 

Markiz długo się nie mógł uspokoić po wizycie potwora, który kiedyś był 
jego synem. 

— Wszystko ma swoją cenę — powtórzył sobie opinię żony jak smutne 
kredo i potoczył wzrokiem po swej dziedzinie zastanawiając się, kogo to zdanie 
dotyczyło. 

W tej właśnie chwili poczuł swoją ogromną samotność, lecz wiedział, że nie 
może opuścić dziedziny, nie z powodu dumy, czy niezrozumiałego uporu, 
w którym musi trwać na przekór wszystkiemu, nie powodował nim również 
strach przed trudnością czy niemożnością przystosowania się do życia w mie
ście, nie potrafił swego stanowiska nazwać, wiedział jedno: inaczej nie może, 
nie wolno. Czegoś bronił, coś udowadniał, nie można było bez tego istnieć, 
chyba że za cenę zostania takim, jak tamci. 

Wizyta jego przyjaciela zakończyła odwiedziny gości. Przyjechał na wózku 
z kołami zamiast nóg. Jego nogi były obcięte tuż poniżej tułowia, siedział, jak 
kukiełka, sztywny i niecałkowity. Wymachiwał łapkami. Śmiesznie długie 
i potężne, przy krótkim tułowiu sprawiały groteskowe wrażenie. 

Ten przynajmniej wygląda na tego, kim jest — pomyślał złośliwie. 
— Wypadek? — zapytał przyjaciela wskazując na nogi. 
Ten skrzywił się w uśmiechu. — Wszystko może się znudzić — powiedział 

pozornie bez związku. — Każda zabawa. Gra w karty bez pieniędzy nie jest 
żadną emocją. Wesoło się żyje, jeden wielki festiwal, ale to wreszcie nuży i chce 
się prawdziwej zabawy. 

— Dałeś sobie obciąć nogi dla zabawy? — zaniepokoił się markiz. 
— Gdybym wygrał, spotkałoby to mojego przeciwnika. Hi, hi, hi! Ależ to 

była emocja! To oczekiwanie, zawody, nareszcie coś prawdziwego! 
— Nie ożeniłeś się? — przerwał koszmarne wynurzenia markiz. 
— To jest zlikwidowane — żachnął się przyjaciel. 
— Przecież ludzie muszą się rodzić? — zdziwił się markiz. 
— Hi, hi! — śmiał się rycerz na wózku. — Ależ ty jesteś anachroniczny! Do 
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tego nie potrzeba rodziny ani — jak ty byś to nazwał? — tej, tego, miłości — 
zakończył szybko i cicho. 

Tylko zbrodnie i namiastki, okrutne zakłady dla rozrywki, bo jedynie śmierć 
niesie emocje — myślał markiz rozglądając się po swojej dziedzinie, kiedy przy
jaciel odjechał. Tu było spokojnie, tu mieściła się ostatnia oaza na Ziemi. 

Dzisiaj siedział wspominając wizyty, tamta była na szczęście ostatnia. Od 
tego czasu nikt go już nie nachodził. Trwał bez nadziei, ale tak chciał, nie wie
rzył bowiem, by zdołał swoją postawą coś im udowodnić, chociaż wiedział, że 
się upiera nie dla siebie, lecz dla nich. To oni muszą coś zrozumieć i zmienić 
się. Nie wierzył jednak, że ktokolwiek z nich pojmie sens jego upartego trwania 
przy człowieczej dziedzinie, na straży ostatniego, niezawisłego terytorium. 

Patrzył na miasto niby pogodzony, lecz nagle wstrząsnął nim dreszcz. Ro
zejrzał się wokoło: jakże się miasto rozrosło, tyle terenów zaanektowało, się
gało od krańca do krańca. Nie chciał wstawać z fotela i chodzić dokoła pałacu, 
bo i tak wiedział, że od tamtej strony miasto ciągnie się aż po horyzont i dotyka 
drzew w jego parku. 

Kropla z gałęzi kapnęła mu za kołnierz, poczuł, jak zimno obejmuje go swoi
mi kościstymi dłońmi. 

Popatrzył na niebo. Czyżby zbierało się na burzę? — zapomniał o takiej po
godzie, ale niebo naprawdę sczerniało i wiatr strącał liście ciskając mu je 
w twarz, jak wyzwanie. 

Zrobiło się ponuro, powietrze nabrało intensywniejszego brązowego ko
loru, śliskie pnie drzew lśniły czernią, a woda w sadzawce zmętniała. Silny 
wiatr próbował poderwać płachty mokrych liści, ale wniknąwszy pod grubą 
warstwę ściółki krążył w szczelinach nie mogąc się wydostać. Wydało mu 
się, że ziemia dostała dreszczy i wstrząsa swym grzbietem, by coś zrzucić. 

Jaszczury poderwały się nagle i stanęły na łapach wyciągając szyje i węsząc 
w powietrzu. Obracały głowy na cztery strony świata i zewsząd czuły coś nie
pokojącego. Obnażyły żółte zęby i zaczęły się cofać, ale nie miały dokąd. I mar
kiz poczuł się nieswojo, chwycił rękoma za poręcze fotela i trzymał się z całej 
siły. 

W bramie pojawił się niewielki człowieczek w czarnym płaszczu, wydętym 
meloniku i z czarną teczką w ręku. Był zasuszony i porusza! się nieśmiało, lecz 
było pewne, że wyrzucony powróci, jak to czynili urzędnicy niskiej kategorii, 
pewni swego, niby przedsiębiorcy pogrzebowi. 

Markiz odetchnął i rozluźnił uchwyt, uspokoił jaszczury. Przestały wciągać 
ze świstem powietrze w łopoczące nozdrza i napierać zadami w fotel. Ufały 
swojemu panu, lecz niecałkowicie się uspokoiły. Nie położyły łbów na łapy, by 
zasnąć. Stały oparte o fotel i znieruchomiawszy wbiły wzrok w człowieczka. 

Ten podszedł do markiza, pozdrowił go i wyjąwszy z teczki składany stołek 
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wbił jego jedyną nóżkę w mokrą ściółkę. To uwolniło wiatr, który się wydostał 
jak wyzwolony demon, a ziemia przestała falować. 

Burza jeszcze nie nadeszła, zatrzymała się w oddali i jakby czekała na wynik 
rozmowy. Brązowe powietrze stało, rudera pałacu na wzgórzu wyglądała jak 
siedziba upiora, bo czarne niebo przydało jej strasznego tła. Ustało spadanie 
liści i markiz odniósł wrażenie, że nadeszła chwila przełomowa i odmiana jest 
nieunikniona, nadejdzie, już czeka w oddali. 

— Jaszczury — uśmiechnął się człowieczek. — Można się było czegoś takie
go spodziewać. Oczywiście, nie mogły to być psy lub konie. Jest się ością 
w gardle, lubi się dowodzić swej inności, hę? Cieszy to, że miasto się dławi, 
kocha się być niestrawnym, co? 

Zlekceważywszy jaszczury zaczął błądzić wzrokiem po śliskich pniach, 
skrzywił się spojrzawszy na gęstą wodę kisnącą w sadzawce, ponaddzierane 
koronki murów pałacu wzbudziły w nim zadumę nad marnotrawstwem dóbr, 
a parne powietrze wywołało niesmak. 

— Tak — powiedział w zamyśleniu. — Tak — powtórzył. — Bronimy się 
do końca, czyż nie? A co potem? Miasto i tak się rozwinęło, a tę ostatnią dzie
dzinę i tak pochłonie, takie jest prawo. 

Markiz po raz drugi w życiu poczuł ukłucie. Walkę jego potraktowano jako 
upór, indywidualność oceniono jako fanfaronadę, a ostatnie na Ziemi wartości 
okazały się modą. Zrozumiał, że przegrał i jest skazany. 

— Chyba widzisz, jak dokładnie i nieodwołalnie jesteś otoczony — czło
wieczek zrobił okrągły ruch mniej więcej wokół swojego melonika. — Pozo
stań sobie osobny i swój, ale musisz się poddać. Musisz. — Pomilczał chwilę 
i podjął myśl. — Mam propozycję: zabalsamujemy twoją dziedzinę. Chyba 
to ci odpowiada? Pozostaniesz. Będą cię oglądać, nic tu nie ulegnie zmianie. 

Markiza bardzo bolało serce. Po co trwał przez te wszystkie lata, nie dla 
siebie przecież bronił dziedziny, ale dla nich. I oto za kogo go uznali? Na co 
im jest potrzebny? Są straceni bezpowrotnie. Popatrzył na miasto. Nic nie 
zatrzyma rozrostu budowli. Spodziewał się walki, pogardy, nienawiści lub 
choćby krytyki. Marzył o polemikach, ale żeby tak, po prostu, zabalsamować? 

— Ależ jesteś nam potrzebny — powiedział szczerze człowieczek, jakby 
odczytywał myśli. — Jesteś nam nawet niezbędny, ale w takiej wyłącznie po
staci. Co więcej, przybyłem tu jako wysłannik i kapłan. Przybyłem, by cię bła
gać o pomoc. O ocalenie. Potrzebny jest nam nietknięty teren, pierwotna kraina, 
bo my... — nie dokończył, rozszalała się burza. — Ona jest zaplanowana, my
ślałem, że zdążę i ocalę wszystkich — do uszu markiza dobiegały strzępki zda
nia wykrzykiwane przez człowieczka, którego porwał wiatr. 

Dopiero teraz markiz zauważył, że burza miała cechy niezwyczajne, choć 
już w jej zapowiedzi wyczuwał nienaturalność. Szła od miasta, nie z nieba. 
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Drzewa oszalały, wyginały się i trzeszczały, pnie rozsypywały się, jak skruszone 
w gigantycznych rękach. Trawę na zboczu coś wydzierało palcami, a mętną 
wodę w sadzawce kręciła niewidzialna dłoń. 

Jaszczury prychały i szczerzyły zęby, ale nic nie mogło zatrzymać niewi
dzialnej siły. Markiz popatrzył na miasto. Wisiała nad nim czarna chmura, 
cięły ją czerwone błyskawice, apokalipsa zmiatała świat. 

Nie w trwodze o siebie, lecz z niepokoju o jaszczury markiz podniósł się 
i usiłował wrócić do pałacu, ale zwierzęta się bały, choć je wołał, a jego samego 
wiatr rzucił o najbliższe drzewo. Objął je ramionami i trzymał z całych sił. 

— To on — powiedział markiz — to ten człowieczek rozpętał burzę, wie
dział, że ma nadejść. Odszukajcie go i zmuście, by ją odwołał. 

Tak było, wprawdzie pierwsze objawy nieznanej nawałnicy rozpoczęły się 
jeszcze przed przyjściem czarnego człowieczka, ale musiał przecież upłynąć 
pewien czas od momentu postanowienia do przyjścia. Ale burza i jego nie 
oszczędziła. Jednakże, mimo tych pozorów, markiz nie wątpił, że ten skromny 
urzędnik wyglądający jak przedsiębiorca pogrzebowy rozpętał demony. 

Wypuścić łatwo — pomyślał patrząc na miasto. Ale jak uciszyć? 
Wtedy jaszczury zrozumiały rozkaz i przygotowały się do skoku. Sprężyły 

olbrzymie cielska, łuski wygładziły się na mięśniach. Zieleń stała się ostra 
i groźna, żółte oczy się zwęziły, szczęki były gotowe pochwycić zdobycz. 

Skoczyły, lecz wiatr je cofnął. Obnażyły zęby i spojrzały na swego pana. 
— Idźcie — powiedział cicho — musicie. Nie możecie mnie zawieść w prze

łomowej chwili. I oni — pokazał na miasto — oczekują waszej pomocy. Trzeba 
uciszyć burzę. 

Czuł, że jest śmieszny, i że człowieczek miał rację. Ten patos, te rekwizyty 
i cały ten pomysł! I te podejrzenia, że zasuszony urzędnik dysponuje nieogra
niczonymi możliwościami! 

Zwierzęta zaczęły się czołgać na brzuchach pokonując wiatr. Cal za calem 
posuwały się w kierunku bramy, poza którą zniknął zwiany wiatrem człowie
czek. Zapadła noc i markiz nie widział już niczego. Stał obejmując pień rękoma 
i czekał na świt i ciszę. Jego wspaniałe jaszczury zostały pokonane, a on sam 
wyśmiany. 

Do bólu serca dołączyło się uczucie goryczy. Chciał już tylko, by jaszczury 
przyszły i wszystko powróciło do stanu poprzedniego. Jego myśl płynęła wolno, 
a ramiona drżały. Bezsilnie osuwał się wzdłuż pnia. 

— Kto zwyciężył? — zadał sobie pytanie. — Czy to w ogóle było potrzebne? 
To była jego ostatnia myśl, potem postanowił, że nie umrze. 
Ludzie, którzy przeżyli burzę, wiedzieli, że pierwsze, co mają zrobić, to 

przyjść do dziedziny. Pojawili się przy bramie o pierwszym, spokojnym brzasku. 
Szli ostrożnie, lecz stanowczo, spełniając powinność, w którą wierzyli. 
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Przed bramą zatrzymali się i porozumieli wzrokiem. Nie mogli rozmawiać, 
przez ochronne maski niewiele było słychać, zresztą oddychanie zbyt głębokie 
niosło ze sobą niebezpieczeństwo. Łatwo się męczyli, właściwie powinni od
poczywać i leczyć się, jak inni, ale musieli zrobić to, co zamierzali, jako ostatnie 
i pierwsze przykazanie, rękojmię i warunek, że burza nie zostanie na nowo wy
wołana. 

Zatrzymali się ostrożnie przed dwoma olbrzymimi cielskami jaszczurów. 
Obawiali się, czy ścierwa nie są zatrute. Miały wzdęte brzuchy, może zżarły 
coś, od czego padły. Ale taki wygląd mógł stanowić po prostu oznakę rozkładu. 

Ludzie otoczyli zwierzęta w bezpiecznej odległości i wysunęli ku nim czułki 
aparatów. Czekali w napięciu. Bardzo chcieli się dostać do dziedziny. Od dawna 
krążyły o niej legendy. Mówiły o jej czystości i pierwotności, o tym, że nie wszy
stko zmarnowane i istnieje jeszcze nie naruszone miejsce. Nieuniknioność 
burzy przeraziła wszystkich, odtąd żyli tylko nadzieją na wstąpienie do dzie
dziny. 

Tak im przykazywano. Nie umieli powiedzieć, kto wygłaszał takie opinie, 
jakaś organizacja czy pojedyncze osoby. Czy może ta wiadomość, co więcej, 
przekonanie, istniało niedotykalnie i niewyrażalnie, lecz bez wątpienia? 

A tu bramy broniły dwa jaszczury, groźne, choć padłe. Ludzie czekali w na
pięciu na wynik analizy. Odetchnęli, kiedy aparatura wskazała na naturalną 
przyczynę śmierci. Nie zostały zabite czerwoną błyskawicą, co za szczęście. 

Nadeszła druga ekipa, przez nich przywołana, w takich samych ochronnych 
ubraniach. Po krótkich wyjaśnieniach rozstawiła urządzenia, które zaczęły cier
pliwie pokrywać jaszczury przejrzystą substancją przypominającą płynny 
kryształ. Polewa krzepła szybko i kiedy ekipa doszła zaledwie do połowy wzgó
rza, jaszczury już zostały zabalsamowane, postawione na łapy po obu stronach 
bramy i gustownie upozowane. Ich cielska atakowały agresywną zielenią przy
pominając coś pierwotnego, wzbudzającego dreszcz, a oczy ciskały płomienie. 
Tak, będą siać grozę i już u wejścia skłonią do posłuchu. 

Ekipa posuwała się krok za krokiem i ze wszystkich olbrzymich strzykawek 
wytryskiwał płyn pokrywający drzewa, liście gnijące na ziemi, połamane ga
łązki, drepczące robaki, glony w sadzawce. I wtedy z góry ktoś krzyknął, że 
znaleziono markiza. 

Leżał u stóp drzewa, nie opodal granicy szklistego płynu, który zakonser
wował i uwiecznił jego dziedzinę i wszystko, co w niej żyło pod przejrzystą 
powłoką nie przepuszczającą powietrza. 

Wyłączyli urządzenia balsamujące i podeszli bliżej. Stali długo w milczeniu 
nad ostatnim szczątkiem legendy. Odsunęli ręce wciąż obejmujące pień drzewa 
i zaczęli szukać przyczyny śmierci. Kiedy stwierdzili, że serce nie zniosło ostat
niego ciosu zadanego jego dumie, ze spokojem zaczęli polewać mu twarz przej-
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rzystym szkliwem. Substancja wypełniała zmarszczki na jego twarzy, gorzkie 
bruzdy wokół ust i groźne, pionowe zmarszczki między brwiami. I potem 
wszyscy mogli się przekonać, jak wygląda stary człowiek, ostatni człowiek. 

Posadzili go na fotelu, ułożyli palce na poręczach, by wyglądało tak, jakby 
je zaciskał, twarz skierowali ku miastu, wyrównali nawet frędzle skórzanego 
ubrania i wszystko wydawało się autentyczne. 

Poszli w górę, a on pozostał, wkrótce pałac pokrył się unieruchamiającym 
szkliwem i wszystko było jak przedtem. Ekipy odeszły, lecz przybyły inne i wnio
sły do pałacu olbrzymie paki. Pracowali długo, pełni nadziei. Kiedy wszystko 
było gotowe, zaczęto wpuszczać publikę. Ludzie wchodzili do sanktuarium 
w pobożnym skupieniu. Najpierw oglądali jaszczury, potem okrążali siedzą
cego markiza. Patrzyli z podziwem, a na ich wynędzniałych twarzach ze śla
dami przeżyć po burzy pojawił się nikły promyk nadziei. Ale nie oglądali go 
długo. W parku wiało chłodem od sadzawki, więc zaciągając na piersiach swoje 
łachmany i zakrywając rany, bo po burzy nikt nie miał całej odzieży i zdro
wego ciała, szli w górę do pałacu. 

Zbierali się wszyscy w wielkiej sali i zbici w milczący tłum stali i patrzyli. 
Stali tak bardzo długo, często całe dnie. Tu była ich ostatnia nadzieja. Zamiast 
wielkiego stołu zbudowano wysoki ołtarz i na tle zaciemnionych okien stał On. 
Ich bóg. Zrobiony z resztek maszyn, które pozostały w mieście, bez kształtu, 
nie był ani człowiekiem, ani duchem. Nie miał twarzy ani serca, ani oczu. 
Ekranami nie zdołał dopatrzeć i dopilnować ludzkich spraw. 

W środku miasta, które było wszędzie, w oszklonym martwym sanktuarium 
zrobiono boga i dano go ludziom. Bo to było wszystko, co miasto miało ludziom 
do ofiarowania. 
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