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Wstępniak
No i stało się. 

Po ptakach. Za sobą 
mamy już czwartą 
edycję Otulonych Na-
tchnieniem. Sam bra-
łem udział w drugiej 
oraz trzeciej odsłonie 
i wiem, że trzy lata 
z rzędu konkurs nie 
cieszył się wielkim za-

interesowaniem. Mierzyło się zaledwie kilku 
autorów, bój był zażarty, ale kameralny. Prze-
grani umierali spokojnie i cichutko, a zwy-
cięzcy (a właściwie zwycięzca, bo ogłaszano 
tylko jedno miejsce) świętowali skromnie.

Wspominając tamte czasy, na tegorocz-
ną edycję spojrzałem z mieszanką zdziwie-
nia oraz radości. W końcu czy może być coś 
lepszego od zażartej rzeźni pisarzy? Pewnie. 
Większa zażarta rzeźnia pisarzy. Czwarta od-
słona konkursu obfitowała w znacznie więcej 
prac, toteż walka wyglądała ostrzej, a zwy-
cięzców wyłoniono aż trzech. Różnica jest na-
prawdę spora. 

A co ze świętowaniem? Właśnie bierzecie 
w nim udział. Bo poza tradycyjną wygrawe-
rowaną pamiątką i przechodnią rangą na fo-
rum, zwycięzcy otrzymali rzecz dla pisarza 
najważniejszą – czytelników. W niniejszym 
numerze QFantu przeczytacie trzy nagrodzo-
ne prace: Konkwistę BMW (pierwsze miejsce 
– brawa, gorące brawa!), Wszystkie kuszenia 
Adama Nesta (drugie miejsce – prosimy ooo 
aplaaauz!) i Martwe myśli Noetting (brawa, 
panie i panowie! Brawa!). Zaprezentowana 
zostanie jeszcze jedna praca, w ramach wy-
różnienia przez portal Weryfikatorium – Lo-
dogród Archanioła. 

Mamy nadzieję, że teksty dadzą wam dużo 
przyjemności. Bo tak naprawdę nie chodzi 
tutaj o żadne miejsca czy nagrody. Do diabła 
z nimi. To, co najważniejsze dla autora, to by-
cie docenionym przez czytelnika i dostarcze-
nie mu satysfakcji. Dzięki tej publikacji mają 
oni okazję opowiedzieć swoje historie znacz-
nie szerszej publice. I chyba właśnie to jest 
najlepsze.

Myślę, że właśnie o to chodzi każdemu pi-
sarzowi.

Patryk 'Patren' Fijałkowski
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Piszesz?
Pokaż swoje teksty na 

naszym forum
i zobacz, co powiedzą o 
nich nasi użytkownicy



Bogdan Wiśniewski BMW

Konkwista
Kiedy „Magellan” osiągnął przestrzeń o wy-

raźnym gradiencie pola grawitacyjnego, główny 
komputer włączył dopływ substancji napędowych 
i przed dziobem statku zapałał jasnością snop od-
rzutu. W sterowni włączyły się przekaźniki, a sta-
nowiska załogi pobrały zasilanie, przygotowując 
się na przyjęcie gospodarzy. Cztery kokony hiber-
nacyjne zamrugały kontrolkami odbioru poleceń. 
Rozpoczął się proces wybudzania członków eks-
pedycji. Przez ponad dwadzieścia cztery godziny 
aparaty medyczne pompowały w ludzi wszystko 
to, co było im niezbędne, aby zaczęli samodzielnie 
funkcjonować. 

Sven Lindman - dowódca lotu - dźwignął się 
z legowiska. Osłabione mięśnie tego, niemal dwu-
metrowego, mezomorfa drżały, ale przemagając sła-
bość, mężczyzna nałożył na siebie szlafrok z mnó-
stwem bioczujników i powlókł się do sterowni. Tam 
stanął przed ekranem, by przyjrzeć się obszarowi 
kosmosu, którego jeszcze nikt na własne oczy nie 
widział. 

Kontemplację przerwał szmer rozsuwanych 
drzwi. Nadira Hasla, astrobiolog i lekarz pokłado-
wy, wkroczyła do pomieszczenia sprężystym kro-
kiem. Sven spojrzał na nią kątem oka, zaskoczony, 
że równie szybko potrafiła dojść do pełni sił. 

Nadira, także odziana jedynie w biały szlafrok, 
wyglądała kusząco. Rozsunięte poły ubioru od-
słaniały płaski brzuch, szczupłe uda i pełne piersi. 
Ciało w kolorze hebanu błyszczało od potu, uwal-
nianego po seansie termicznym. Wystarczyła chwi-
la, by Lindman poczuł, że całkowicie zwalczył już 
objawy pohibernacyjnej otępiałości. 

– Czy Alfa Centauri jest naprawdę tak piękna, 
jak na symulacjach? – spytała Nadira, stając obok 
Svena. Ujęła go pod ramię. Wyraźny sygnał chę-
ci zacieśnienia znajomości, rozpoczętej podczas 
treningu w podpekińskim ośrodku przygotowaw-
czym. Nie było to oczywiście żadne głębsze uczucie, 

ale nieokiełznana potrzeba dobrego seksu. Oboje 
doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że spełnią ją, 
prędzej czy później.

Na razie jednak spoglądali na panoramę obcego 
terytorium. Optyczne systemy zbliżeniowe działa-
ły doskonale. Widzieli wypełniający boczną część 
ekranu, żółty krążek tarczy Alfy Centauri A. Kon-
kurował z nim mniejszy, pomarańczowy składnik B. 
W górnym lewym rogu ekranu jarzyło się natomiast 
czerwone oko Proximy Centauri. To był widok zza 
rufy statku. 

Tekst zajął pierwsze miejsce
w konkursie Otuleni Natchnieniem

Magdalena Minko
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Podróż dobiegała końca. Wkrótce ten świat sta-
nie się własnością ludzi z Ziemi.

– Jak pierwsze wrażenie? – spytał Sven, popra-
wiając kołnierz szlafroka. Uwierały go przylegające 
do ciała czujniki, a chęć dotknięcia kobiecych piersi 
dekoncentrowała.

– Bez rewelacji. Ostatecznie, może być – odpar-
ła matowym głosem Nadira. – Musi być – dodała 
gniewnie i nagle cofnęła dłoń. - W końcu przez trzy 
lata będziemy tu uwięzieni jak w klatce. Czy nie 
uważasz, że należy nam się premia? Zróbmy z tej 
wyprawy przedsięwzięcie prywatne. Jestem pewna, 
że Alfa ma dużo do zaoferowania.

– Bogactwa naturalne systemu planetarnego. 
Tak? I ładunek złota poza ewidencją, kiedy wróci-
my na Ziemię. 

– Odbierzemy to, co nasze. Umowa stoi? 
Lindman nie zdążył odpowiedzieć, bo w sterow-

ni zjawili się Robert Nowaks i Shan Tang. Chinka 
o chłopięcej figurze stanęła naprzeciw ekranu, wni-
kliwie wpatrując się w obraz przekazywany przez 
kamery. Nowaks, młody planetolog, rzekł kpiąco: 

– Tylko oszczędź nam swoich wizji, prorokini. 
- Byłoby to karygodne marnowanie czasu - od-

parła Shan Tang. - Może gdybyś...
- Wyświetl wstępne dane - polecił Sven kompu-

terowi, likwidując zarzewie konfliktu. 
Na ekranie zmieniły się obrazy i panoramę 

przestrzeni zastąpił ciąg wolno przesuwających się 
liczb.

– Jeszcze nie jestem gotowa do pracy – jęknęła 
z odrazą Murzynka. Odsunęła się od Lindmana, ale 
tak jak wszyscy, spojrzała na kolumny posegrego-
wanych znaków. 

Komputer informował o analizie spektralnej 
gwiazd, rejestrował zmiany w chromosferach, prze-
glądał widmo fal elektromagnetycznych. W abso-
lutnej ciszy odsłaniał tajemnice nowego świata.

Nagle Robert poruszył się niespokojnie, wymi-
nął Shan Tang i, z rozgorączkowaną twarzą, niemal 
przywarł do ekranu. Dziwne zachowanie zazwyczaj 
flegmatycznego planetologa, wzbudziło niepokój 
Lindmana. 

– Tego nie powinno tu być – rzekł Nowaks, marsz-
cząc czoło. – To niemożliwe. Nie w tym świecie. 

– Czego  t  u  nie powinno być? – spytał Sven.
– Sygnał – wyjaśnił mimochodem planetolog. – 

Odbieramy sygnał z systemu gwiezdnego. 
– Muzyka gwiazd – podpowiedziała Shan Tang. 

– Analizujesz promieniowanie Alfy.

– To sygnał wąskopasmowy. Wygenerowany przez 
sztuczny nadajnik, nie naturalny. Częstotliwość ty-
siąc pięćset megaherców. Nie mogą zagłuszyć go 
wolne elektrony, krążące w polach magnetycznych, 
ani emisje przemian jądrowych w gwiazdach. – No-
waks przełączył kilka funkcji analizatora, pokręcił 
głową z niedowierzaniem i odwrócił się do reszty. 
- To – wskazał rząd cyfr zatrzymanych na ekranie 
– trzecia transmisja, jaką odebraliśmy. Przesła-
na na falach małej częstotliwości, więc obliczona 
na krótki dystans. Gdybyś choć trochę rozumiała 
zasady łączności – spojrzał na Chinkę – powiedzia-
łabyś, że jest przeznaczona dla nas! 

– Dla nas? – wtrąciła Nadira. – Zmierzamy 
w stronę pustego świata. 

Na ustach Shan Tang pojawił się z grymas, który 
wszyscy wzięli za diaboliczny uśmiech.

***

System identyfikacji personelu zlokalizował 
Lindmana w centrum relaksacyjnym. Dla Shan 
Tang była to niefortunna wiadomość. Każdy, kto 
przebywał w tym swoistym azylu, przekazywał jed-
noznaczny sygnał współtowarzyszom: nie zawracać 
mi dupy. Jednakże po krótkiej walce wewnętrznej, 
ulegając niecierpliwemu charakterowi, Chinka po-
stanowiła złamać obowiązujące zasady. Kwestie, 
które chciała poruszyć, nie powinny czekać. 

Shan Tang wkroczyła do pomieszczenia, gdzie 
basowo dudniły bębny. Z sufitu dobiegał dźwięk 
gongu, a pomiędzy ścianami oscylowały metaliczne 
dźwięki, układając się w psychodeliczną melodię.

Dowódca leżał w fotelu, otoczonym smugami 
holograficznej projekcji. Kobieta zbliżyła się doń 
ostrożnie.

– Lepiej żeby to było naprawdę coś ważnego – 
powiedział Lindman, nie otwierając oczu. Jedno-
cześnie przyciszył muzykę do poziomu umożliwia-
jącego normalną rozmowę.

- Archaiczny utwór - stwierdziła Shan Tang. - 
Nie pasuje do ciebie.

Sven zmienił pozycję na siedzącą. Zerknął zło-
wrogo na nieproszonego gościa, ale 

odpowiedział łagodnie: 
– Klasyka muzyki rockowej dwudziestego wie-

ku. Pink Floyd. Właśnie przerwałaś mi przyjem-
ność wysłuchania najlepszej części „Set the Control 
to the Heart of the Sun”.

– Inspiracja przed misją?
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– O co chodzi, Shan?
– Nie chciałam rozwijać tematu przy Nowaksie. 

Uważa mnie przecież... za wariatkę. Ale gdyby tak 
było, nie dostałabym się na „Magellana”, prawda?

– Do rzeczy!
– Boję się, Sven. Ten sygnał... 
– To tylko sygnał. Nic poza tym.
– Nie - zaprotestowała stanowczo Chinka. - Wiem, 

że jest niebezpieczny. Nie w sensie bezpośrednim, 
ale... nie żądaj ode mnie wyjaśnień. Przyrzeknij, że 
nie podejmiesz żadnego zbędnego ryzyka. 

– Zrobię to, co będę musiał. Taka jest rola do-
wódcy.

- A więc i ty mi nie wierzysz.
- Podważasz swoją wiarygodność, tak szybko 

zmieniając zdanie. W sterowni byłaś bardziej... od-
ważna.

– Wiesz, dlaczego. Nowaks. Ale już wkrótce i on 
zrozumie, że poza wzorami opisującymi świat, jest 
jeszcze coś, co wymyka się kontroli liczb.

– Zakładasz niemożliwe. Nie zrozumie.
– To nic. Ważne, abyś ty wierzył. Ty musisz wie-

rzyć!
– Wierzę. Wierzę, że gdzieś tam – Sven odru-

chowo wskazał głową na górę - jest coś potężnego. 
Ale niekoniecznie muszę od razu padać przed tym 
na kolana.

- Ostrożność – powiedziała Shan Tang i delikat-
nie dotknęła dłoni Lindmana. - 

Pokora. W nich nasza nadzieja. Pamiętaj.
Chwilę później Chinka odeszła, kryjąc się za pło-

mieniami jasności, które wiły się w takt cichego frag-
mentu „Set the Control to the Heart of the Sun”.

Sven pozostał sam na sam z myślami, a konklu-
zja z nich wyciągnięta nie była tak jednoznaczna, jak 
zazwyczaj. Shan Tang miała skłonności do konfabu-
lacji, ale dziś potrafiła sprzedać je wiarygodnie.

I jeśli miała rację...

***

Załączany pulsacyjnie wsteczny ciąg coraz wy-
raźniej wyhamowywał pęd „Magellana”. Procedu-
ra lotu przebiegała planowo, więc dla załogi nastał 
czas relatywnej bezczynności. Wykorzystując spo-
sobność, Sven i Nadira wprowadzili w czyn swoje 
pragnienia. Shan Tang znalazła odosobnione miej-
sce i jak ognia unikała spotkań z resztą towarzyszy. 
Jedynie Nowaks narzucił sobie reżim pracy. Stricte 
naukowe wartości stanowiły jednakże w tym przy-

padku sprawę drugorzędną. Robert zamierzał udo-
wodnić, że za transmisją z układu Alfy nie kryły się 
żadne nadprzyrodzone siły, a wyniki spodziewa-
nego odkrycia postanowił wykorzystać przeciwko 
Shan Tang. Chinka, co prawda, nie wypowiedziała 
otwarcie swojego zdania, ale i bez tego można było 
z wielkim prawdopodobieństwem sukcesu zakładać 
jej absolutne przekonanie o mistycznym charakte-
rze sygnału.

Dlatego, mimo że efekty prac były mizerne, 
Nowaks potrafił zachować cierpliwość. Wyobraże-
nie głębokiego rozczarowania na obliczu Azjatki 
w chwili poznania prawdy, stanowiło dla planetolo-
ga najlepszą inspirację. 

Wyczekiwanie zostało nagrodzone. Komputer, 
po raz nie wiadomo który, sprawdzał jedną z har-
monicznych sygnału, gdy  t  o  nadeszło. Natych-
miast zamigotały wskaźniki analizatorów, ożyły 
ekrany śledzenia. Sterownię przebiegło, zaprogra-
mowane uprzednio na taką ewentualność, alarmo-
we wezwanie. 

Robert drgnął. Skupienie uwagi na kolumnach 
cyfr uleciało w okamgnieniu. Polecił komputerowi 
foniczne odtworzenie zapisu.

W odbieranym paśmie, pełnym chaotycznych 
impulsów, usłyszał uporządkowanie. Krótki sygnał, 
ewidentnie wyróżniający się na tle reszty. I sygnał 
ten zabrzmiał naprawdę niepokojąco. W wyobraź-
ni planetologa fala elektromagnetyczna przemówiła 
ostrzegawczym krzykiem. Jakby stanowiła pota-
jemnie wysłany znak, któremu udało się przedrzeć 
przez zagłuszający go, wszechobecny szum.

Nowaks zbeształ się za takie myślenie i powrócił 
do pracy. Określił charakterystykę wezwania. Bez 
wątpienia – transmisja była wygenerowana przez 
nadajnik. 

Nadajnik w świecie, który ludzie odwiedzali 
po raz pierwszy? Znów zadziałała wyobraźnia, pod-
suwając Robertowi kilka fantastycznych rozwiązań. 
Ale szybko stłumił je dwoma słowami. Shan Tang.

– Nawiedzona dziwka – warknął gniewnie. 

***

System planetarny Alfy Centauri krył w sobie 
więcej tajemnic, niż przewidywały to najśmielsze 
przedstartowe prognozy naukowców. 

„Magellan” wisiał na wysokiej orbicie ponad 
księżycem trzeciej planety. Na tej samej orbicie, 
w odległości niecałego kilometra od statku, znajdo-
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wał się obiekt, który niepodzielnie skupił na sobie 
uwagę ludzi. Po raz pierwszy od wielu dni pokłado-
wych, w sterowni zgromadziła się cała załoga.

Optyczne układy zbliżeniowe wyłuskiwały 
z mroku konstrukcję przypominającą dwa ścięte 
ostrosłupy złączone podstawami. W połowie wyso-
kości każdej z brył umieszczono ażurowe pierścienie 
zorientowane prostopadle do pionowej osi budowli. 
Pierścienie z kolei, łączyły się ze sobą na wewnętrz-
nych i zewnętrznych krawędziach poprzez smukłe 
kolumny, wykonane z połyskliwego metalu. Obiekt 
mierzył w najszerszym miejscu czterdzieści metrów 
i był wysoki na sto pięćdziesiąt, co stanowiło niemal 
jedną trzecią wielkości „Magellana”.

Strażnik obcego świata? Kosmiczne działo wyce-
lowane przeciwko wrogowi? Relikt wydarzeń z za-
mierzchłej przeszłości?

Stacja, bo tak postanowili nazywać konstrukcję, 
wyglądała na opuszczoną i nieczynną od wielu lat. 
Skanery statku nie wykryły w jej wnętrzu żadnej ak-
tywności energetycznej.

Z obliczem wyrażającym wahanie, Lindman 
przyglądał się tej bryle ciemnej materii, pozornie 
martwej, ale mimo to doskonale pobudzającej wy-
obraźnię.

– To stąd dostaliśmy sygnał? – spytała Nadira.
– Wiem tyle, co ty – odburknął zirytowany Sven. 

Od pewnego czasu nie mógł pozbyć się idée fixe, 
której podmiotem była wizja przyszłości, tak mgli-
ście nakreślona przez Shan Tang. Czy należało od-
czuwać obawę przed odkrytym obiektem?

– Podlećmy bliżej – zaproponował Nowaks.
– Nie – odparł natychmiast Lindman. - Zacho-

wamy dystans.
– W takim razie, zbadajmy to zdalnie.
– I tak będziemy musieli wejść na pokład – zasu-

gerowała Nadira. – Prędzej czy później.
– Wiem – rzekł dowódca. –  Na razie jednak po-

ślemy tam sondy.
Zwiadowcy spędzili w przestrzeni kilka godzin, 

lecz każda próba nawiązania łączności z hipotetycz-
ną aparaturą elektroniczną, znajdującą się wewnątrz 
obiektu, nie przyniosła rezultatu. Oględziny sta-
cji wykazały jedynie, że nie chronią jej pola siłowe 
ani laserowe wyrzutnie. Budowla była zamknięta 
na głucho i wszystko wskazywało na to, że wejście 
do środka będzie wymagać ingerencji siłowej.

– Od razu powinienem tam polecieć – stwierdził 
Nowaks. - Już dawno spacerowalibyśmy po pokła-
dzie.

– Nie znamy reakcji stacji na żywą materię - 
przypomniał Sven.

- Przypisujesz martwej konstrukcji nadprzyro-
dzone zdolności. To chyba zaraźliwe. – Robert spoj-
rzał znacząco na Shan Tang, ale Chinka nie zareago-
wała i nie zareagował też Lindman.

- Trochę rozsądku, ludzie. - Nowaks z dezapro-
batą pokręcił głową i poszedł do śluzy, aby przygo-
tować się do lotu.

Wkrótce „Magellan” wypluł z siebie niewielką 
jednostkę manewrową - Modułowy Plecak Odrzu-
towy. Kierujący nim planetolog, bez zbędnych cere-
gieli, obrał kurs na stację orbitalną. Jako punkt zbli-
żenia wybrał miejsce nieopodal śluzy wejściowej.

Przycumował dokładnie. Uaktywnił i wysunął 
manipulatory MPO, których zręczność przewyższa-
ła zręczność ludzkich palców. Nic to nie dało, gdyż 
mechanizm blokujący drzwi okazał się zaporą nie 
do przejścia. Na poszyciu obiektu nie było żadne-
go panelu sterującego pracą zewnętrznych drzwi. 
Aby dostać się do wnętrza stacji, należało otrzy-
mać aprobatę z jej sterowni, co było poza zasięgiem 
ziemskiej elektroniki.

Jednostka manewrowa Roberta zawisła bezczyn-
nie przed śluzą.

W sterowni „Magellana” odezwała się Shan 
Tang:

– To nie jest konstrukcja wykonana przez obcych 
inżynierów.

– Odpowiedź znajdziemy w środku – rzucił na-
gle z nową energią Nowaks i włączył palnik mikro-
lasera. Zabierał się właśnie do sforsowania drzwi, 
gdy usłyszał głos Lindmana:

– Wracaj na statek. Tracimy tu tylko czas.
– Skąd ta pewność?
– Odebraliśmy kolejny sygnał. Jego źródło znaj-

duje się na planecie. Szukamy nie tam, gdzie trzeba.

***

Planeta w przeważającej części stanowiła kon-
glomerat pustyń i obszarów skalnych, nadających 
obliczu tego świata wyraz głębokiej ponurości. 
Glob był mniejszy od Ziemi, ale grawitacja na jego 
powierzchni tylko w nieznacznym stopniu odbie-
gała od ziemskiej. Atmosfera składała się głównie 
z dwutlenku węgla i azotu cząsteczkowego, co do-
brze wróżyło na przyszłość, gdyż dzięki katalizato-
rom można było osiągnąć tu, za jakieś kilkadziesiąt 
lat, powłokę gazową zapewniającą ludziom odpo-
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wiednie warunki do życia. Aktywność sejsmiczna 
była tylko marginalnie godna uwagi. Teren wyda-
wał się bezpieczny, ale badania trwały nieprzerwa-
nie od trzech godzin. „Magellan” wysłał sześć sond, 
które oblatywały planetę po orbitach gwarantują-
cych najszybszy zysk danych. Mimo tego, dowódca 
nie podjął jeszcze decyzji o lądowaniu.

W swojej kabinie Nadira przytuliła się do Svena 
i spytała:

– Dlaczego jesteś taki ostrożny? Badamy planetę, 
jakby była zarażona czymś gorszym od L.I.N.G.

– Odpowiadam za was. – Lindman przesunął 
dłonią po plecach Murzynki, kierując ją w stronę 
pośladków. – Ciekawość należy trzymać na wodzy. 
Gdy wchodzisz do ciemnego pokoju, czyż nie zapa-
lasz światła?

– Rozmawiałeś z Shan Tang.
– Istotnie, była u mnie. Ale nie dlatego zachowu-

ję ostrożność.
– Więc kiedy lądujemy?
– Dziś sondy zakończą rekonesans. Dzięki temu 

będziemy mieli wstępną geologię. Wieczorem zade-
cyduję, co dalej. – Palce Lindmana dotarły do celu. 
– Ale pamiętaj, złotem dzielimy się po połowie – 
zastrzegł nagle, nawiązując do minionej rozmowy 
w sterowni.

– Do wieczora jest jeszcze kilka godzin – powie-
działa zalotnie Nadira. Sprytnym ruchem odwróci-
ła się na plecy, unieruchamiając pod sobą rękę Sve-
na. Mocniej natarła nań pośladkami i zamruczała 
lubieżnie. Murzynka nie była boginią seksu i, jak 
się okazało, jej zdolności w łóżku pozostawiały wie-
le do życzenia, ale Lindman wolał to, niż trzyletnią 
ascezę lub fizyczny kontakt z chłopięcą Shan Tang

– Dlatego musimy je dobrze wykorzystać – od-
parł, przygarniając do siebie hebanowe ciało.

***

Sondy wykryły miejsce, skąd prawdopodobnie 
nadawano sygnał. Na półkuli północnej, nieco po-
wyżej zwrotnika, znajdował się kompleks budynków, 
którego wielkość nie predestynowała do nazwania 
go miastem, lecz raczej rozległą bazą. Kamery sate-
litarne przekazywały obraz, na którym ludzie mogli 
dokładnie obejrzeć szczegóły konstrukcji. Trzyna-
ście matowych kopuł w kolorze chamois ułożono 
w dwóch współśrodkowych okręgach. Każda ko-
puła liczyła sobie przynajmniej sześćdziesiąt me-
trów średnicy. Pomiędzy sferami sterczały cztery 

wieże, zwieńczone pierścieniami z półprzezroczy-
stego materiału, w kolorze soczystego lazuru. Dwie 
inne wieże, noszące ślady dewastacji, a może tylko 
po prostu niedokończone, chyliły się ku ziemi już 
poza obrębem bazy. I to właśnie dzięki nim, budow-
la nabrała tragicznego charakteru. Jakby jakaś nie-
znana, potężna siła dotarła do obrzeży konstrukcji 
i nagle wycofała się z niewiadomego powodu.

Sam fakt istnienia miasta – Shan Tang uparła się 
przy tej nazwie – nie był tak zaskakujący, jak jego roz-
miary. Dzięki sondowaniu okazało się, że część na-
ziemna nie stanowi nawet jednej czwartej objętości 
kompleksu. Prawdziwie przepastne tereny, labirynty 
korytarzy kryły się pod ziemią. Katakumby sięgały 
trzystu metrów w głąb podłoża. Główny ekran ste-
rowni „Magellana” pokrył się siatką linii, wyznacza-
jąc pomieszczenia i trakty komunikacyjne.

Budowla nie była skomplikowana. Sprawiała 
wręcz wrażenie prymitywnej. Jednakże wśród tej 
prostoty rozwiązań konstrukcyjnych skrywało się 
nieznane. Coś, co destabilizowało pracę przeby-
wających w pobliżu maszyn zwiadowczych, dając 
jednoznacznie do zrozumienia, że jeśli ludzie chcą 
zbadać miasto, muszą się tam udać osobiście. Prze-
łamując opory, Lindman podjął to wyzwanie.

Przygotowali mały, szybki lądownik. W skład za-
łogi weszli: Nowaks i Shan Tang.

Lot odbył się bezproblemowo. Przebili się przez 
atmosferę i podeszli do lądowania blisko miasta. 
Było wczesne, lokalne przedpołudnie, kiedy czło-
wiek po raz pierwszy stanął na powierzchni świata 
obcego słońca.

Nie umilkły jeszcze trzaski stygnących dysz, gdy 
Nowaks wyprowadził pojazd samobieżny. Łazik 
zjechał z łagodnej wydmy na kilkunastometrowej 
szerokości betonowy pas okalający miasto. Ma-
szynę poprzedzały dwie latające sondy. Ich czujni-
ki penetrowały otoczenie, ale zarówno Robert, jak 
i Shan Tang nie czuli się przez to bezpieczniej. Ba-
riery stworzone ludzką ręką wydawały się nic nie 
znaczyć, gdy kopuły i srogie wieże zaczęły rosnąć 
na przednim ekranie pojazdu.

Sondy dotarły do granicy miasta. Kontrolki 
sprzężenia z komputerem łazika zamrugały ostrze-
gawczo. Robert przyhamował bieg maszyny. Shan 
Tang rzekła:

– Na razie mamy czyste pole podejścia.
Opuścili pojazd, nie czekając na zakłócenie sys-

temów łazika. Towarzyszył im głos Lindmana. Do-
wódca, za pośrednictwem satelity, śledził każdy 
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krok ekipy zwiadowczej.
– Dziesięć metrów w lewo od was jest znak 

na kopule.
Znak okazał się niewielką szczeliną, płytkim wy-

żłobieniem w sferycznej powierzchni.
- Ukryte wejście? - Chinka wyciągnęła dłoń i rę-

kawicą dotknęła kopuły. Urządzenia sensoryczne 
skafandra przekazały wrażenie kontaktu z materia-
łem pokrytym czymś podobnym do drobnych gra-
nulek. - Jeśli tak, będziemy potrzebować klucza.

Nagle w ścianie pojawiła się linia seledynowego 
światła. Zgrubiała i podzieliła się. Chwilę później 
dwa odcinki odsunęły się od siebie, ukazując oczom 
ludzi niewielkie pomieszczenie. Miasto zbudowane 
przez obcych inżynierów otworzyło swoje podwoje.

W sterowni „Magellana” Lindman położył dłoń 
na udzie Nadiry.

- Nie sądzisz, że poszło im zbyt łatwo?
- Wolałbyś, aby przebijali się przez ściany?
Już bez słowa powrócili do śledzenia transmisji, 

przesyłanej z kamer wbudowanych w kaski zwia-
dowców.

Za następnymi drzwiami był tunel, pałający 
mlecznobiałym światłem. Idealnie gładkie po-
wierzchnie ścian zbiegały się w fasetowanych na-
rożnikach z równie gładkim sufitem. Nowaks i Shan 
Tang usłyszeli dźwięczne echo własnych kroków.

Echo!
Robert spojrzał na naręczny monitor danych. 

Wewnątrz korytarza było powietrze, którym mogli 
swobodnie oddychać. Planetolog wywołał Svena. 
Łączność nie była idealna, ale słyszeli się i rozumieli 
bez kłopotu.

– Żadnych bohaterskich prób – rozkazał Lind-
man, uprzedzając tym samym sugestię Nowaksa 
o rozhermetyzowaniu skafandra.

Shan Tang spojrzała na planetologa i wskazała 
w głąb korytarza.

– Zapraszam na przechadzkę.
Nie uszli nawet dziesięciu kroków, gdy na ścianie 

dostrzegli niewielkich rozmiarów prostokąt. Azjat-
ka dotknęła go delikatnie. Zadziałały ukryte mecha-
nizmy i kolejne wejście stanęło otworem. Shan Tang 
przekroczyła próg. Po pustym, sterylnie czystym 
korytarzu spodziewała się podobnego widoku. Ale 
niewielkie, może dwudziestometrowe pomieszcze-
nie nie było takie. Pośrodku stała czarna konstruk-
cja w kształcie litery „U”. Jedna z jej krawędzi nosiła 
ślady uszkodzeń. W wyrwie Shan Tang dostrzegła 
popalone kable i stopione układy elektroniczne. 

Technologia urządzenia sprawiała wrażenie bar-
dziej zaawansowanej, od tej na „Magellanie”, lecz 
porównanie z konsoletą nasuwało się jednoznacz-
nie. Na części stanowiącej pulpit, pod półprzezro-
czystą powierzchnią, widać było coś przypominają-
cego czytniki.

Chinka stanęła wewnątrz litery „U”.
Robert, który także znalazł się w pomieszczeniu, 

powoli okrążył konstrukcję. Spojrzał nagle w kie-
runku ściany, podszedł do niej i czegoś dotknął. 
Rozsunęły się następne drzwi. Nowaks zrobił ener-
giczny krok naprzód, ale zatrzymał się jak wmuro-
wany. Shan Tang zobaczyła jego reakcję.

– Co tam jest?
– Nie podchodź! – rzekł ostro Nowaks.
Zanim jednak zdążył się wycofać, umożliwiając 

mechanizmowi zamknięcie drzwi, Shan Tang już 
była obok niego. Zaborczo przesunęła planetologa 
i odważnie spojrzała przed siebie.

Niemal krzyknęła z wrażenia.
Na podłodze, w pozycji embrionalnej, z rękami 

przytulonymi do głowy, leżał szkielet. Szkielet czło-
wieka.

Szok wywołany tym niespodziewanym odkry-
ciem znikł u Shan Tang tak szybko, jak się pojawił. 
Coś, co spowodowało śmierć osobnika, zapewne im 
już nie zagrażało. Kobieta zastanowiła się natomiast 
nad innym spostrzeżeniem. Dlaczego uznała, że ten 
człowiek zginął śmiercią tragiczną? Nie było przecież 
żadnej przesłanki potwierdzającej takie domysły.

Przez następne trzy godziny wędrowali po kom-
pleksie, otwierając każde drzwi, badając każde od-
kryte pomieszczenie. I wszędzie były te same, czarne 
konsolety ze szklistym nalotem, pod którym tkwiły 
skomplikowane mechanizmy.

Znaleźli jeszcze osiem szkieletów.
W końcu Lindman uznał, że czas pierwszego 

zwiadu dobiegł końca.
Miasto wypuściło Nowaksa i Shan Tang bez żad-

nych przeszkód. Zabrali ze sobą jeden ze szkieletów, 
wsiedli do rakietki i wystartowali jeszcze przed na-
staniem nocy.

***

Badania wykazały, że wiek znalezionych kości 
zawierał się w przedziale trzystu, czterystu lat. Wy-
nik szokujący, ale o pomyłce nie mogło być mowy. 
Istota zbita zawierała odpowiednio dużo fosforanu 
wapnia, który przez lata nie uległ wytrąceniu. Ko-
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ści nie nosiły w sobie śladów jakichkolwiek trucizn, 
ani pozostałości promieniotwórczej. Rekonstruk-
cja ciał, oparta na analizie struktury kostnej, bez-
sprzecznie potwierdziła fakt, że mają do czynienia 
z ludźmi.

– Jak to możliwe, że oni już tu byli, gdy w na-
szym układzie powstawały dopiero pierwsze kolo-
nie na Marsie? – rzucił Nowaks, ale nikt z załogi nie 
znał odpowiedzi na to pytanie.

Aby choć w części rozwiać mroki niewiedzy, po-
stanowili niezwłocznie wysłać kolejną ekspedycję. 
Tym razem zespół eksploracyjny liczył troje uczest-
ników. Lindmanowi ponownie przypadła w udziale 
obserwacja działań z pokładu „Magellana”.

Zmierzchało, kiedy ciężki transportowiec wy-
lądował nieopodal miasta. Po czterech godzinach 
bezustannej pracy ludzie dysponowali prowizo-
rycznym barakiem mieszkalnym. Dopiero wtedy 
pozwolili sobie na chwilę relaksu pod rozgwieżdżo-
nym, obcym niebem.

Słońce, niczym brylant, lśniło w konstelacji Ka-
sjopei. Po przeciwległej stronie firmamentu, ucieka-
ła za widnokrąg Alfa Centauri B, świecąc jaśniej niż 
ziemski Księżyc w pełni. Natomiast Proxima jarzyła 
się jak czerwony świetlik. Nad ponurą powierzch-
nią planety rozciągnęły się upiorne cienie. Była już 
późna noc, gdy ludzie poszli spać.

Rankiem wkroczyli do kompleksu. Na prośbę 
Nadiry, niepewnej swojej reakcji na widok szkiele-
tów, początkowo poruszali się w grupie. Potem troje 
zwiadowców rozdzieliło się i każde podjęło eksplo-
rację na własną rękę.

W sumie dość szybko miasto przestało wzbudzać 
w odkrywcach obawy czy niepokój. Widok pustych 
pomieszczeń i zalegających ludzkich resztek już im 
spowszedniał.

Wszystkie kości były doskonale zachowane. Lu-
dzie z Alfa Centauri byli wyżsi nawet od Lindmana. 
Żaden ze znalezionych szkieletów nie liczył sobie 
mniej, niż sto dziewięćdziesiąt centymetrów. Trzy 
spośród nich należały do kobiet. Zaskakiwał też fakt 
braku ubrań czy nawet skrawka materiału. Żadnych 
protez, najmniejszych implantów.

I wtedy Svenowi przyszło do głowy, że przecież 
mogło się tak zdarzyć, iż przyczyna śmierci tych lu-
dzi wycofała się gdzieś w czeluście podziemnego la-
biryntu i tam, utajona, czekała na swój czas. Ta myśl 
przeraziła dowódcę, siedzącego bezpiecznie w ste-
rowni statku, lecz Lindman nie wypowiedział jej 
głośno. Nie było to całkowicie uczciwe wobec reszty 

załogi, ale przynajmniej nie zasiało niepotrzebnego 
niepokoju.

***

Shan Tang wkroczyła do kolejnego pomieszcze-
nia. Ilość zgromadzonych tu czarnych pulpitów, 
sześcianów i niby-konsolet przytłaczała. Na ścianie, 
do wysokości może trzech metrów, biegł fosfory-
zujący pas zieleni. Powyżej zawieszono galeryjkę, 
a nad nią następną i jeszcze jedną, aż do sufitu.

Prawie w każdej zbadanej dziś sali kobieta na-
trafiała na szkielety. Tutaj ich nie było. Fakt, który 
powinien uspokoić, paradoksalnie spowodował, że 
Shan Tang poczuła się niepewnie. Pod wpływem 
tego przebłysku, nagle zapragnęła odetchnąć po-
wietrzem miasta. Potrzebowała tego, aby pozbyć 
się napięcia. Sięgnęła ku kryzie i rozhermetyzowała 
złącze.

– Co robisz?! - krzyknął natychmiast Lindman. - 
Teren nie jest zabezpieczony!

– Jest – odparła z uporem i, już zupełnie opano-
wana, ściągnęła hełm.

Powietrze było chłodne, jakby do wnętrza kopu-
ły napływał wiatr, niosąc zapach rześkiego poranka. 
Temperatura komfortowa. Shan Tang zaczęła prze-
chadzać się pomiędzy pulpitami. I wtedy, gdzieś 
pośrodku sali, dostrzegła czerwonawy blask nad 
jednym z urządzeń. Jeszcze przed chwilą, a miała 
co do tego absolutną pewność, konsoleta wyglądała 
na martwą.

Kobieta ostrożnie zmieniła kierunek marszu. 
Z dystansu niecałych dwóch metrów, spojrzała 
na półokrągły pulpit, który świecił teraz pulsują-
cymi polami. Układ światełek zmienił się nagle 
i zamarł w bezruchu. Jakby maszyna zastanawia-
ła się nad decyzją, by chwilę później eksplodować 
ciepłym spektrum barw, które obudziło drzemiące 
w sąsiedztwie konsolety. Ponad czarnymi sześcia-
nami wykwitły hologramy skomplikowanych pane-
li sterujących. Shan Tang skierowała kamerę w ich 
stronę i rzekła do Lindmana:

– Wygląda na to, że jestem w sercu miasta.

***

Korytarz kompleksu łączył się z tunelem wy-
drążonym w skale. Jasna przestrzeń miasta ustąpiła 
przed półmrokiem dziewiczego terenu planety. Na-
dira zapaliła reflektory skafandra i na kamiennych 
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powierzchniach zatańczyły rozedrgane cienie.
Murzynka przystanęła. A jednak nie zdołała 

całkowicie pozbyć się obaw. W grupie łatwiej było 
przejść przez pomieszczenia, omijać kości, ignoro-
wać wyciągnięte dłonie szkieletów. Toteż od chwi-
li rozpoczęcia samotnej wędrówki przełączyła 
wzmacniacz nasłuchu na maksymalną czułość. Te-
raz z przesadną skrupulatnością sprawdziła wska-
zania aparatu. Dookoła panowała cisza. Tylko cisza. 
Katakumby sprawiały wrażenie zupełnie pustych.

Ale kiedyś kroczyli tędy ludzie, a drogę oświetlały 
im podsufitowe lampy, dziś już nieczynne z powo-
du wyczerpania baterii zasilających. Tym dziwniej-
szym wydawał się fakt, że w tunelu nie panowała 
absolutna ciemność. Trudno było dostrzec którędy, 
lecz  przez ściany przenikała szczątkowa jasność.

Nadira ruszyła naprzód. Nie musiała kłopotać 
się zapamiętywaniem trasy powrotnej. To była jed-
na z funkcji zaprogramowanych w komputerze ska-
fandra.

Monotonny rytm marszu, sporadycznie przery-
wany wymianą zdań z Lindmanem,  sprowokował 
Murzynkę do snucia spekulacji związanych z tym, 
co kryło się podziemiach. Mimo że miała przed 
sobą wiele kilometrów tuneli i potrzebowała czegoś 
więcej niż szczęścia, aby trafić we właściwe miejsce, 
ani przez chwilę nie zwątpiła w swój sukces.

Wiara została wynagrodzona. W czwartej godzi-
nie wędrówki Nadira skręciła w kolejny korytarz 
i jej puls gwałtownie przyspieszył.

Oto znalazła się u progu wejścia do groty, a gro-
ta nie była pusta. W jej centrum stała konstrukcja, 
kształtem przypominająca ołtarz. Płyty, wyciosa-
ne z różowego, połyskliwego kamienia, przykrywał 
strzęp tkaniny. Materiał zdobiły skomplikowane 
wzory, złożone w głównej mierze z trójkątów. Na mi-
sternie wykonanym, granitowym cokole spoczywała 
kryształowa piramida. W jej wnętrzu leniwie krążyły 
iskry niebieskiego światła. Piramidy strzegły, usytu-
owane po lewej i prawej stronie, dwa złote minipylo-
ny. Ponad ołtarzem rozkładał się ażurowy parasol - 
kopuła wykonana z metalowych prętów. Te zdawały 
się wibrować z niską częstotliwością 

Konstrukcję ustawiono na rysunku, przedsta-
wiającym trzy trójkąty wpisane w wyżłobiony w po-
sadzce okrąg. Białe linie konturów figur ostro kon-
trastowały z czernią podłogi. Przy ścianach, w głębi 
groty, wznosiły się szafy o masywnych, drewnianych 
drzwiach, intarsjowanych szkarłatnymi ornamenta-
mi. Jedna połówka drzwi była uchylona, ale Nadira 

nie mogła dostrzec, co kryło się wewnątrz. Do szaf 
tuliły się dwie skrzynie z szufladami, których lica 
zdobiły uchwyty w kształcie łez.

Murzynka zbliżyła się do konstrukcji. Dopiero 
wtedy dostrzegła coś jeszcze. Za kryształową pira-
midą skrywała się czaszka. Czaszka obcej istoty. Na-
wet z tej odległości  można było dostrzec wyraźne 
różnice. Kość czołowa bardziej płaska niż u ludzi, 
oczodoły większe i nie tak okrągłe.

Kobieta poczuła się odrobinę nieswojo. Pomimo 
że „Magellan” odbierał transmisję, to jednak Sven 
nie komentował przekazu. Dlaczego?

Łączność.
Nadira sprawdziła nadajnik. Test wypadł po-

myślnie, więc natychmiast wysłała wezwanie. Od-
powiedź jednak nie nadeszła. Czyżby grota ekrano-
wała promieniowanie elektromagnetyczne? Akurat 
tu i akurat teraz! Bzdura. Już raczej szczeniacki żart 
ze strony Svena.

Zbeształa się w myśli za tak łatwo wzbudzo-
ny niepokój. Popatrzyła na precjoza spoczywające 
na ołtarzu. To było najlepsze antidotum na początki 
paniki. Odważniej weszła do środka, ale kroczyła 
przez grotę ostrożnie, starając się nie wzbudzać ha-
łasu. Odchyliła szerzej drzwi jednej z szaf i zajrzała 
do środka. Puste półki.

Zwróciła się w stronę ołtarza. W odpowiedzi 
na jej ruch, ażurowy parasol zadźwięczał odrobinę 
intensywniej. Instynkt nakazał Murzynce, by jak 
najszybciej opuściła salę. Ale kiedy raptownie ru-
szyła przed siebie, znalazła się wewnątrz tajemni-
czego kręgu.

I wtedy w grocie zaległa nieprzenikniona ciem-
ność.

***

Wyniki szczegółowych aż do przesady badań po-
twierdziły brak zagrożeń dla ludzi znajdujących się 
w kompleksie. W efekcie Lindman zniósł znaczną 
część obostrzeń procedur bezpieczeństwa. Przyjem-
niej było pracować bez ergonomicznych skafandrów.

Nowaks zamknął oczy i głęboko zaciągnął się 
powietrzem centralnej kopuły miasta. Mieszanka 
tlenowo-azotowa skutecznie pobudzała do efektyw-
niejszego wysiłku. Delektował się nią w chwilach re-
laksu. A bezwzględnie zasłużył na odpoczynek.

Pół godziny wcześniej uzyskał kompatybilność 
systemu komputerowego kompleksu z systemem 
„Magellana”. Zupełnie nieźle, jak na planetologa. 
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Piramida urządzeń odczytujących i dekodujących 
gromadziła niemal lawinowo napływające dane. 
Robert przeglądał je pobieżnie, cierpliwie oczeku-
jąc na pełny obraz zdarzeń z historii miasta. Ale już 
teraz posiadał wiedzę, która była w stanie zaszoko-
wać współtowarzyszy. Cieszył się, że po odkryciach 
Shan Tang i Nadiry, jemu także udało się dokonać 
czegoś znaczącego.

Obie kobiety przeszukiwały katakumby. Anga-
żowały się w zbędny trud, bo wkrótce to on - No-
waks - będzie potrafił odpowiedzieć na gros pytań. 
Na razie jednak - zadecydował jednoznacznie - 
niech każdy robi, co do niego należy.

Chwilę samozadowolenia przerwało Robertowi 
wezwanie z „Magellana”.

– Jak postępują prace? - spytał bez ogródek Sven. 
- Masz coś ciekawego?

- Zdobyłem kilka informacji – odparł lakonicz-
nie Nowaks.

– W takim razie mów, zanim zanudzę się tu 
na śmierć.

- Zdaje się, że popadliśmy w zbytni zachwyt, od-
krywając ten kompleks. To budowla zaprojektowa-
na i stworzona przez inżynierów z Ziemi.

– Z jakiej Ziemi?
Odruchowe pytanie Lindmana wywołało na twa-

rzy Nowaksa grymas pobłażania.
– O ile się orientuję, znamy tylko jedną Ziemię. 

Pamiętasz Układ Słoneczny, trzecia planeta nazywa 
się...

- Przestań się zgrywać.
- Dobrze. Więc słuchaj uważnie. Co powiesz 

o dacie: dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery?
- To... za sto dziesięć lat. Oczywiście, licząc we-

dług pokładowego czasu „Magellana”.
- Błąd. Ale rozumiem jego podstawy. Prawidło-

wa odpowiedź brzmi: początek budowy osiedla.
– Bzdura. Sugerujesz, że co... przenieśliśmy się 

w czasie? Że jesteśmy w innym wymiarze?
– Niestety, tak prymitywne rozwiązanie nie 

wchodzi w rachubę – rzekł uszczypliwie Robert. – 
Przejrzałem rejestry tutejszego kompa. Są w nich 
wzmianki o lądowaniu na Księżycu i na Marsie. 
I o pierwszym locie do gwiazd.

– O nas?!
– Tak.
– No i?
– Odnotowano tylko datę startu „Magellana”. 

Żadnych danych o kontynuacji misji. Znalazłem też 
kilka epizodów z historii kosmonautyki, ale dotyczą 

innych wydarzeń.
– Czyli po prostu o nas zapomnieli. Dlaczego?
– Sprawdź zapis lotu – odparł Nowaks. – Mam 

wrażenie, że to jest klucz do rozwiązania. Podej-
rzewam, że nasza podróż trwała trochę dłużej niż 
czterdzieści lat.

- I komputer nas nie obudził? O niczym nie po-
informował?

- No to już masz co robić.
- Jak długo lecieliśmy? – Sven wrócił do sedna 

sprawy.
– Ostatnie polecenie człowieka wydane kom-

puterowi miasta miało miejsce w roku dwa tysiące 
dziewięćset trzydziestym czwartym.

– Niemożliwe! Lecieliśmy tu siedemset lat?!
- Nawet dłużej – poprawił Robert. – Zważywszy, 

że szkielety leżą tu od około trzystu lat, daje to na-
wet tysiąc.

– Tysiącletni sen – powiedział w zadumie Lind-
man, ale szybko odzyskał werwę. – Co zabiło tych 
ludzi? Masz jakieś podejrzenia? Co z czaszką od-
krytą przez Nadirę?

– Nie dotarłem jeszcze do wszystkich rejestrów.
– A sygnał?
– Wysłany przez główny komputer kompleksu. 

Skanery wykryły „Magellana” i maszyna podjęła 
funkcje transpondera. Pewnie myślała...

- „Myślała”, tak?
Nowaks odchrząknął i zmienił temat.
- Mam coś jeszcze. To, co spotkaliśmy na orbi-

cie, jest stacją transferową. – W głosie planetologa 
zabrzmiała nuta podziwu. - Teraz tak się podróżuje 
pomiędzy gwiazdami. Poprzez teleport. Jesteśmy 
w stosunku do tych ludzi nieco... zacofani.

- Wolę być żywym neandertalczykiem, niż mar-
twym laureatem Nobla.

- Nie sposób odmówić ci racji.
- A jak wy się trzymacie? Żadnych kryzysów psy-

chicznych?
- Na razie wszystko jest w porządku. - Robert 

zawahał się przez chwilę. - No, może Nadira jest 
w trochę gorszym stanie. Nie, nie, to nic poważnego. 
Po prostu potrzebuje rozładować energię we właści-
wy sposób. Przygotuj się więc, że wkrótce będziesz 
miał gościa.

***

Zachowanie Nadiry dogłębnie zaskoczyło Sve-
na. Kilkudniowa asceza w kontaktach intymnych 
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zmieniła Murzynkę w prawdziwą bestię, obsesyjnie 
żądną seksu. Czy było to spowodowane rozłąką, 
Lindman nie wiedział, ale wolał tak myśleć. Ostat-
ni, czwarty tej nocy, stosunek znów przyszło mu 
odbyć pośród dzikich jęków i szokująco sprośnych 
propozycji ze strony partnerki. I choć była w zacho-
waniu Nadiry autentyczna pasja, to gdzieś w jej tle 
pobrzmiewało echo agresji. Kwalifikując rzecz jako 
trywialną, Sven bezkrytycznie przyjął wszystko, 
co mu zaoferowano. Sprawy ważne wróciły jednak 
niebawem.

Już zupełnie odprężony, Lindman przytulił ko-
bietę i powiedział:

– Komputer nie obudził nas, mimo że lecieliśmy 
tu tysiąc lat. Dziwne, prawda?

– Wcale nie dziwne - odparła Nadira. - Realizo-
wał misję, a nam nic nie zagrażało.

– Niełatwo cię czymś zaskoczyć. A wyobrażasz 
sobie, jak zmieniła się Ziemia? Jaki intelekt tkwi 
w głowach ludzi!

Murzynka pogładziła policzek Svena, ale nie było 
w tym geście czułości.

– Musimy wypracować kompromis – szepnęła 
jednak słodko – bo inaczej tęsknota za tobą dopro-
wadzi mnie do obłędu.

- Przesadny sentymentalizm...
- Nie. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. 

Mam wrażenie, że sekret zagłady ludzi z Alfy tkwi 
w grocie. Zbadajmy ją razem.

- To wbrew procedurze. „Magellan” nie może zo-
stać bez nadzoru. W razie zagrożenia...

– Nie przesadzaj. Jakiego zagrożenia? - Nadira 
przesunęła dłoń w kierunku podbrzusza Lindmana. 
- Mam się sama paprać z tą robotą? Nowaks...

– ...dostał ważne zadanie. Niedługo będziemy 
wiedzieli wszystko o tym świecie.

Na twarzy Murzynki pojawił się cień niepokoju, 
ale zamaskowała go wybuchem złości.

– Jeżeli Nowaks jest niezastąpiony, daj mi do po-
mocy Shan Tang. Może w końcu przestanie zaglą-
dać dziesięć razy w to samo miejsce. Kręci się bez-
produktywnie w kółko.

– Myślałem, że jej nie znosisz? Że wolisz praco-
wać sama?

– To, co mamy zrobić, jest ważniejsze od moich 
osobistych uczuć. – Murzynka ugryzła Svena w pła-
tek ucha i zachichotała filuternie. – Twoje obawy są 
bezpodstawne. Nikt nam nie podprowadzi „Magel-
lana”. A ty masz prawo do inspekcji załogi.

– Na pewno z niego skorzystam, ale jeszcze nie 

teraz.
– A jak ci powiem, że odkryłam coś naprawdę 

ważnego?
– Jak ważnego?– spytał ostro Sven.
– Leć ze mną. Wszystkiego dowiesz się na dole.

***

Kolacja trwała w najlepsze. Załoga zgromadzona 
w mesie obozu od półgodziny raczyła się specjałami 
z magazynów „Magellana”. Delikatne dania mięsne 
przepijano aromatycznym winem. Szczególnym 
wzięciem cieszyły się potrawy z owoców morza. 
Zdawało się, że upływ lat uszlachetnił ich smak.

Odkładając na bok sztućce, Nowaks powiedział:
– Znalazłem system blokady stacji orbitalnej. 

– Uśmiechnął się z zadowoleniem. – Trochę po-
kombinowałem i drzwi na Ziemię stoją przed nami 
otworem. Możemy teraz podróżować jak cywilizo-
wani ludzie.

– Powinniśmy więc lada chwila spodziewać się 
„cywilizowanych” gości? – wtrąciła Nadira.

- No, nie tak zaraz. Jeżeli nadajnik zasygnalizo-
wał gotowość urządzenia, na Ziemi odbiorą wiado-
mość za cztery lata.

- Według założenia zgodnego ze stanem naszej 
wiedzy.

– Stacja została zamknięta celowo - stwierdziła 
kategorycznie Shan Tang.

- Masz na to jakieś dowody? - zareagował na-
tychmiast Robert.

– Wiesz przecież, że nie. Ale pomyśl: ktoś, praw-
dopodobnie jeden z ostatnich żyjących, postanowił 
zapobiec rozprzestrzenianiu się przyczyny zagłady 
i odizolował kolonię. Proste. A my radośnie do niej 
wkroczyliśmy.

- Co jeszcze wyciągnąłeś z maszyny? - wtrącił 
Lindman, spoglądając na Nowaksa.

Planetolog zastanawiał się przez chwilę, komu 
odpowiedzieć. Wybrał dowódcę.

– Zdawkowy zapis dotyczący groty. Sala odkryta 
przez Nadirę jest czymś w rodzaju „occultum”. Kolo-
niści praktykowali w niej ezoteryczne rytuały. Próby 
dotyczyły pozbycia się powłoki cielesnej i przejścia 
w energetyczny stan istnienia. Czysta energia, nie 
ulegająca rozproszeniu, praktycznie wieczna.

- A czaszka na ołtarzu? - kontynuował Sven.
- Należy do istoty, której gatunek w przeszłości 

zamieszkiwał podziemia.
- Dlaczego więc nie ma innych szczątków tych 
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istot?- spytała Shan Tang.
- Pomyśl - wypalił złośliwie Nowaks. - Być może 

dlatego, że obcym się udało.
- Naciąganie faktów. Ale na siłę nic nie złożysz.
- Czy nie wydaje się wam dziwne - znów ode-

zwał się Lindman - że obcy zbudowali dość skrom-
ny dom? Labirynt, owszem, dla nas jest relatywnie 
duży, ale w odniesieniu do populacji gatunku jest 
zwykłą klitką.

– Wiem, do czego zmierzasz. – Chinka zwróci-
ła się w stronę dowódcy. – Gdyby faktycznie byli 
rezydentami tego świata, założyliby więcej osiedli. 
A więc podważasz koncepcję, że te istoty to auto-
chtoni. Już raczej rozbitkowie, którzy musieli tu lą-
dować awaryjnie. Brzmi rozsądnie. I nie razi prymi-
tywną nachalnością.

– Nie ma wzmianek o tym, że ludzie z Alfy od-
naleźli wrak obcego statku – wtrącił natychmiast 
Nowaks.

– Albo do nich jeszcze nie dotarłeś.
- Spokojnie. I tak wiemy już naprawdę bardzo 

dużo – powiedział Lindman.
– Ale nie wiecie jeszcze kilku rzeczy o grocie – 

wtrąciła Nadira, wyczekująco spoglądając na do-
wódcę.

– Wszystko w swoim czasie. Najpierw chciałbym 
obejrzeć stację – zadecydował Sven.

***

Nowaks roztoczył pełny nadzór nad aparaturą 
zasilającą obiekt. Kamery z wnętrza teleportu prze-
kazywały do centrum kompleksu obraz znakomitej 
jakości. Dowódca spojrzał z uznaniem na planeto-
loga.

– Łatwo poszło – powiedział. - A pokaż mi jesz-
cze...

– No, koniec tego dobrego. – Frustracja bucha-
ła z Nadiry niczym żywy ogień. - Grzeczni chłopcy 
dostali nową zabawkę, tak? Może jednak znajdzie-
cie trochę czasu na poważniejsze sprawy?

- Skoro tak ładnie prosisz - odparł z sarkazmem 
Robert.

– A może zdradzisz nam choć część tej swojej 
wielkiej tajemnicy – zaproponowała Shan Tang. 
Uwadze Svena nie umknął fakt, że Chinka była wy-
raźnie zaniepokojona.

– Zobaczycie na miejscu. - Nadira ruszyła w stro-
nę drzwi.

W milczeniu poprowadziła ich korytarzami 

miasta, a potem tunelami katakumb. Narzuciła im-
ponujące tempo wędrówki, więc wkrótce dotarli 
do groty.

Wrażenie obcości otoczenia było niemal nama-
calne, ale Nadira odważnie wmaszerowała do sali. 
Obeszła ołtarz, nie przekraczając granicy białego 
kręgu.

- To niesamowita konstrukcja – powiedziała na-
tchnionym głosem. Rozłożyła szeroko ręce i okręci-
ła się dookoła własnej osi. – Czujecie, jak emanuje 
mocą? Jak onieśmiela? A to, co chciałam wam po-
kazać, jest tutaj – wskazała punkt na posadzce, poza 
zasięgiem ich wzroku. – Podejdźcie bliżej.

Pierwszy poruszył się Robert, zaraz za nim Sven, 
a na końcu Shan Tang. Nowaks wybrał najkrótszą 
drogę i przeszedł ponad linią rysunku wyrytego 
w podłodze. Chinka przeraźliwie krzyknęła:

– Nie! Wróć!
Ale było już za późno, bo nagle znaleźli się w ab-

solutnej ciemności, która zacisnęła na ich ciałach 
zimne macki. Sven miał wrażenie, że krępuje go 
nieskończenie długi wąż. Odrażający dotyk wędro-
wał nieubłaganie, wciąż wyżej i wyżej. A kiedy do-
trze do głowy...

Lindman rzucił się do tyłu, lecz w tej samej chwi-
li coś uderzyło go w plecy. Szarpnął się, mocarnym 
uściskiem unieruchomił napastnika i energicznie 
odepchnął go na środek groty. Chwilę później zro-
zumiał swój błąd. Nikt go nie atakował. W przera-
żeniu po prostu zapomniał, że za nim znajdowała 
się Shan Tang. Chciała przyjść mu z pomocą i od-
ciągnąć w bezpieczne miejsce.

A teraz sama była stracona. W ciemności rozległ 
się jęk bólu, zakończony krótkim westchnieniem 
ulgi, że jest już po wszystkim. Cokolwiek jednak 
to oznaczało, Lindman zrozumiał, że teraz musi się 
martwić jedynie o siebie.

Dotyk lodowatego węża dotarł do gardła Svena. 
Powoli, z premedytacją zaciskała się pętla śmierci. 
Lindmanowi zrobiło się słabo. Dusił się. Znalazł 
jednak w sobie resztkę sił, aby zawalczyć o ocalenie. 
Szarpnął niematerialne okowy, palcami zdarł skórę 
na szyi, w końcu osunął się na kolana i padł na zie-
mię. Pęta zimna niespodziewanie zsunęły się z nie-
go i wycofały we wszechobecny mrok.

Był wolny. Tylko to się liczyło.
W tej samej chwili usłyszał głosy towarzyszy. 

Ciche, spazmatyczne szepty. Odruchowo chciał im 
pomóc, ale ustąpił przed gorzką refleksją. To pułap-
ka. Więc żadnych głupich, bohaterskich numerów.
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Lindman, tyłem, na czworaka, wycofał się z groty. 
Ciężko oddychał, a strach jeżył mu włosy na głowie. 
Usłyszał jak ciemność zawyła tryumfalnie i żałośnie 
zarazem, a potem dookoła zaległa głęboka cisza.

Pomimo że Sven znajdował się w tunelu, po-
zornie bezpieczny, miał wrażenie, że zaraz sięgnie 
po niego jakaś karykaturalnie długa macka nocy. 
Czym prędzej podniósł się i zaczął uciekać. Byle da-
lej od tego miejsca. Byle dalej.

Co powinien teraz zrobić? Nie wiedział. Tylko 
jedno było pewne.

Został sam przeciw wszystkim.

***

Biegł wciąż naprzód i naprzód. Szybko. Jeszcze 
szybciej. Mimo to korytarze kompleksu zdawały się 
nie mieć końca.

Świadomość przewagi fizycznej nad całą trój-
ką, jaką do tej pory dysponował Lindman, ustąpiła 
przed przekonaniem o niewyobrażalnych możliwo-
ściach przeciwnika. Przekonaniu brak było podstaw 
empirycznych, ale Sven nie silił się na wynajdywa-
nie kontrargumentów, podbudowujących mizerne 
morale.

Teraz wszystko stało się proste. Obca forma ży-
cia nie mogła samodzielnie wydostać się poza grotę. 
Była długowieczna, może nawet nieśmiertelna, ale 
mimo wszystko uzależniona od nosicieli. I znów, 
po latach bezczynności, umożliwiono jej kolejną 
ekspansję.

Nadira. Nowaks. Shan Tang.
Wkrótce miasto znajdzie się pod ich kontrolą. 

Miasto - tak, ale na orbicie czekał „Magellan”. Tam 
będę bezpieczny, pomyślał Sven. Tam nie będą mieli 
wstępu.

W komunikatorze treningowego skafandra usły-
szał wezwanie. Zezwolił na łączność.

– Wracaj. - To był głos Shan Tang. - Ucieczka jest 
bezcelowa.

- Przyłącz się do nas. - Głos Nowaksa. - Idziemy 
po ciebie.

- Nie masz żadnych szans. - Głos Nadiry.
– Zobaczymy – mruknął Sven i przyspieszył kro-

ku.

***

Lindman raz za razem uderzał palcami w sensor 
łączności, ale rozpaczliwe próby nie przynosiły spo-

dziewanych efektów. Śluza „Magellana” ignorowała 
wszelkie wezwania wysyłane z lądownika, który wi-
siał teraz bezczynnie przy burcie statku. Wyglądało 
na to, że blokada systemów mechanicznych jest nie 
do pokonania.

Sven wiedział, kto odpowiadał za taki stan rze-
czy. Nowaks. Dowódca wyobraził sobie pełne sa-
tysfakcji oblicze planetologa. Ów, nonszalancko 
rozparty w fotelu, od niechcenia wydawał polecenia 
komputerowi miasta. Maszyna, sprzężona z analo-
giczną jednostką na pokładzie „Magellana”, mocno 
trzymała ją w ryzach. Tym, z góry przesądzonym, 
zmaganiom przyglądały się Shan Tang i Nadira.

Lindman był bardzo bliski prawdy. Mylił się tyl-
ko w jednym. Nawet najmniejsze oznaki zadowole-
nia nie odzwierciedlały się w zachowaniu ludzi. No-
waks patrzył obojętnym wzrokiem. Po raz pierwszy 
w życiu nie mógł zdradzić się z jakimkolwiek uczu-
ciem. Był jedynie bezwolną kukłą. Jego ciało syste-
matycznie traciło witalność, łakomie spijaną przez 
obcą siłę.

– Lądownik nie ma aparatury produkującej po-
wietrze – powiedział Robert. - Sven wkrótce będzie 
musiał wrócić na planetę.

– A jeśli wybierze inny sposób? - spytała Shan 
Tang.

– Nie zrobi tego. - Głos Nadiry zabrzmiał z abso-
lutną pewnością. – W gruncie rzeczy nie ma natury 
wojownika.

Ale założenie było błędne.
Sven połączył się z Nowaksem, przedstawiając 

ultimatum.
– Otwórz „Magellana”, to lądownik nie spadnie 

na wasze głowy.
– Nie dosięgniesz nas – odparł spokojnie Robert. 

- Miasto oprze się nawet eksplozji nuklearnej. A ty 
zginiesz na próżno.

– Przekonajmy się.
Sven oczywiście blefował. Zapowiedź odegra-

nia roli kamikaze miała jedynie odwrócić uwagę 
od prawdziwego zamiaru - wejścia na stację orbi-
talną. Należało jednak znaleźć się na jej pokładzie, 
zanim ten, na podobieństwo „Magellana”, zostanie 
zablokowany przez Nowaksa.

Lindman wiedział, że to nie będzie proste.

***

Lądownik okrążał statek, pozorując desperację 
i bezsilność kierującego nim człowieka. Lindman 
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w pośpiechu programował dane dla nowej trajek-
torii. Za jakiś czas maszyna miała zejść z orbity 
i sprawiać wrażenie pocisku, którego zadaniem jest 
ugodzenie w miasto. W ostatniej fazie lotu autopi-
lot powinien wykonać kolejny manewr i wylądować 
w pobliżu kompleksu. Sven zakładał, że zyska w ten 
sposób przynajmniej pół godziny na swobodne 
działanie. Niewiele, ale musiało wystarczyć.

Lindman wyszedł w otwartą przestrzeń, wypo-
sażony w Modułowy Plecak Odrzutowy. Wykorzy-
stując osłonę, jaką dawał mu „Magellan”, dowódca 
niecierpliwie odliczał czas potrzebny lądownikowi 
na zmianę kursu i zbliżenie się do planety. Było wię-
cej niż pewne, że Nowaks śledził wszystkie jego po-
sunięcia. Rozsądek nakazywał Svenowi pozostanie 
jak najdłużej w ukryciu, charakter - rozpoczęcie ak-
cji. W końcu Lindman odpalił silniki manewrowe 
plecaka, jednocześnie modląc się, aby szósty zmysł 
planetologa nie skłonił go do przeskanowania prze-
strzeni w pobliżu statku.

Szczęście sprzyjało Svenowi. Dotarł do stacji, a ta 
wpuściła go do środka. W śluzie pozbył się modułu 
odrzutowego. Gotowy do kolejnego, znacznie trud-
niejszego zadania, ruszył dziarsko przed siebie.

Lindman nie był błyskotliwym programistą, ale 
praca nad danymi z kompleksu wzmocniła w nim 
wiarę, że poradzi sobie z uruchomieniem maszy-
nerii teleportu. Najpierw jednak musiał poczynić 
pewne zabezpieczenia.

Po kwadransie zablokował kontrolę teleportu 
z poziomu miasta, przerwał łączność. Przy okazji 
wprowadził kilka nieplanowanych zmian w syste-
mie, ale najważniejsze, że pierwszy punkt krytycz-
ny został osiągnięty i zneutralizowany. Sven mógł 
przejść do następnej fazy operacji.

Zajął się nauką obsługi dezintegratora moleku-
larnego. Szło mu opornie, metoda prób i błędów 
była niesłychanie żmudna, ale w końcu aktywował 
panel sterowniczy urządzenia. Otoczony ekranami, 
na których pojawiło się mrowie danych zupełnie dla 
niego niezrozumiałych, Lindman przyjrzał się kabi-
nie transferowej.

Było to obszerne pomieszczenie, ogrodzone 
z trzech stron srebrzystymi ścianami. Otwierało 
się na przestrzeń kosmiczną taflą szkła, w którą 
wkomponowano wyrzutnię, podobną do krótkolu-
fowego działa. Rozwiązania techniczne zaskakiwa-
ły prostotą.

Zdecydowanie bardziej skomplikowane okaza-
ło się uzyskanie sprzężenia stanowisk sterowania 

z promieniem kierunkowym teleportu. Ale z tym 
też Sven dał sobie radę. Otworzył kanał transferowy 
i na jednym z ekranów pojawił się wykres przed-
stawiający Ziemię oraz Alfę Centauri. Pomiędzy 
planetami zamrugały cztery czerwone punkty. Zo-
rientował się, że to stacje monitorujące wiązkę, aby 
ta nie uległa rozproszeniu.

Był już naprawdę bliski pełnego sukcesu.
Na chwilę powrócił niepokój związany z po-

czynaniami przeciwników. Jaki szatański plan po-
wstawał teraz w głowie Nowaksa? Co wymyślił, aby 
przerwać procedurę startową na stacji? W swojej 
wyobraźni Sven posunął się nawet do tego, że prze-
niósł planetologa na pokład teleportu. Przez kilka 
długich sekund wpatrywał się w drzwi, zmobilizo-
wany do fizycznego starcia. W końcu zrozumiał, że 
w ten sposób traci drogocenny czas.

Siła imaginacji była duża, ale nie ugiął się, choć 
przyszło mu pracować pod jeszcze większą presją.

Po trzech godzinach wytężonej pracy Lind-
man mógł wreszcie poczuć całkowitą satysfakcję. 
Wszystkie urządzenia, niezbędne do przeprowa-
dzenia transferu, zostały aktywowane i skalibro-
wane. Cały geniusz Nowaksa – jedyna przeszkoda 
w osiągnięciu celu – przestał mieć teraz jakiekolwiek 
znaczenie. Ale nawet w chwili tryumfu, Sven zacho-
wał wzmożoną ostrożność. W pierwszej kolejności 
teleportowal część oderwaną z jakiegoś pulpitu. Ka-
wałek nieożywionej materii znikł w towarzystwie 
oślepiającej jasności i cichego szumu urządzeń. Czy 
naprawdę miał dotrzeć na Ziemię? Lindman wolał 
tak myśleć.

Teraz musiał zaryzykować próbę na sobie.
Zajął miejsce w kabinie transferowej. Fala jasno-

ści wybuchła mu przed oczami i przestał czuć i wi-
dzieć cokolwiek.

***

Wartość grawitacji zwiększyła się. Atomy ciała, 
którego jeszcze nie miał, zostały ściągnięte w dół. 
A potem, pośród bezkresnej nocy, z otchłani nie-
bytu i nieświadomości wyłoniła się plama świa-
tła. Sven powoli odzyskał ostrość widzenia. Znów 
był w pomieszczeniu o lustrzanych ścianach, więc 
przez moment uległ wrażeniu, że wcale nie wystar-
tował, transfer nie doszedł do skutku, a on pozo-
stał na Alfa Centauri. Gdy rozejrzał się, dostrzegł 
jednak wyraźną różnicę pomiędzy pomieszczeniem 
teleportu ziemskiego a centauryjskiego. Dopiero 
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wtedy uświadomił sobie, jak wielki był skok techno-
logiczny, którego dokonała ludzkość podczas jego 
tysiącletniej hibernacji. Przebył odległość czterech 
lat świetlnych w formie energii, a teraz, dzięki ja-
kiemuś cudownemu urządzeniu, znów składał się 
z atomów.

Poprzez szklaną ścianę zobaczył Ziemię, przy-
krytą strzępami chmur. Ten banalny widok ucieszył 
Lindmana, jak nic innego dotychczas. Nie było jed-
nak czasu na zachwyt. Teraz Sven musiał przekonać 
ludzi, że linia transferowa z Alfa Centauri powin-
na zostać zabezpieczona. Jeżeli on dotarł, tym bar-
dziej dostaną się tutaj Nowaks, Shan Tang i Nadira. 
A wtedy, żegnaj piękny świecie.

Sven opuścił kabinę. Z rozpędu wpadł na wó-
zek, stojący tuż za drzwiami. Pchnął go energicznie 
w bok. Sprzęt potoczył się o kilka centymetrów i za-
trzymał. Coś nieprzyjemnie zachrzęściło. Lindman 
spojrzał na podłogę. Oniemiał.

Na podłodze leżał szkielet człowieka.
Przebiegł przez pokój i wpadł do następnego. 

Krzyknął na całe gardło. Nikt mu nie odpowiedział. 
Znalazł się na korytarzu o przezroczystych ścia-
nach. W dole, pod swoimi stopami, zobaczył za-
rys wschodniego wybrzeża Australii. Przyspieszył. 
Droga, łagodnym łukiem, prowadziła po szerokiej 
galerii.

I wtedy perspektywa przed Svenem rozmyła się. 
Świat oglądany zza ociekającej wodą szyby. Trwało 
to tylko chwilę, bo zaraz widok rozpadł się na tysią-
ce kryształowych kawałków.

***

Lindman obudził się.
Dostrzegł nad sobą pokrywę hibernatora. Pół-

przezroczysta płyta uniosła się powoli. Sufit jarzył 
się przyjemnie przyciemnionym światłem.

Sven znał to pomieszczenie. Pamiętał je sprzed 
wielu lat, kiedy układano go do snu na pokładzie 
„Magellana”. Przez chwilę próbował odróżnić rze-
czywistość od złudnych wspomnień.

To tylko sen, pomyślał.
Odetchnął.
Przypomniał sobie, że program misji zakładał 

projekcje snów, aby mózg podczas długiej bezczyn-

ności nie uległ atrofii. Tylko dlaczego zaprogra-
mowano tak drastyczną wersję wydarzeń? Terapia 
szokowa dla neuronów? Nieważne. Teraz znajdował 
się biliony kilometrów od domu i przed sobą miał 
świat do zdobycia.

Konkwista in spe.
Posłuszny poleceniom komputera, przeleżał od-

powiednio długo, aby w jego organizmie zbilanso-
wały się wszystkie niezbędne substancje. Gdy ma-
szyna pozwoliła mu wstać, chwiejnie powlókł się 
naprzód. Szedł przez dobrze mu znane korytarze 
i napawał się ich widokiem. Koszmar minął.

Wkrótce znalazł się w sterowni. Na ekranie ja-
śniała Alfa Centauri A. Pięknie i majestatycznie.

Nagle coś go tknęło. Wspomnienie snu obudziło 
w Lindmanie chęć sprawdzenia zapisu lotu, ale nie 
zdążył tego zrobić, bo do kabiny ktoś wszedł. Sven 
usłyszał ciche stąpanie i matowy głos, który ukłuł 
go tysiącem rozpalonych do białości igieł.

– Czy Alfa Centauri jest naprawdę tak piękna, 
jak na symulacjach? – spytała Nadira Hasla.

Bogdan Wiśniewski

Rocznik ’64.
Urodzony i zamiesz-

kały w Warszawie. 
Chłopak z Woli.

Wykształcenie tech-
niczne. Miłośnik spor-
tu, filmu i literatury (nie 
tylko fantastycznej).

Kosmicznego bakcy-
la łyknął w roku 1977, 

podczas zwiedzania wystawy, gdzie zobaczył 
Sputnika, Wostoka, Łunochoda i Apollo. Fan 
twórczości Lema i Silverberga. Urzeczony świa-
tami wykreowanymi przez owych Mistrzów, po-
stanowił stworzyć kilka historii według własne-
go przepisu. Jedna z nich została opublikowana 
w periodyku internetowym Fahrenheit.
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Wszystkie 
kuszenia 
Adama

Dyżurny ochroniarz zajadał chipsy i gapił się 
na monitory. Nogi oparł na pulpicie, uważając, 
by nie strącić otwartej puszki piwa. Zwłaszcza je-
den ekran przyciągał uwagę. Grubasek, mężczyzna 
w sumie młody, lecz okropnie zaniedbany, zabawiał 
się na nim z dwiema dziewczynami. Sapał jak loko-
motywa i podskakiwał zabawnie, wzbudzając nie-
zgrabnymi ruchami salwy śmiechu ochroniarza.

– Wciąż cię podnieca podpatrywanie, co, Kris? – 
rozległ się głos od strony drzwi.

Dyżurny natychmiast usiadł wyprostowany.
– Trzeba otworzyć portal – rzucił przybyły męż-

czyzna.
– Tak jest – ochroniarz odłożył chipsy.
– Kto siedzi w ósemce? – gość zerknął na ekrany. 

– Ach, ten grubas. Czy nie powinny już skończyć?
– Skończyły, szefie, dziesięć minut temu.
– Więc dlaczego wciąż zajmują pokój?
– Eee, taka mała premia. Dla dziewczyn, znaczy 

się.
– Idziemy.
Grubas struchlał na dźwięk otwieranych drzwi. 

Szef przeszedł obok łóżka, nie zwracając uwagi 
na klienta.

– Co wy, co wy? – stękał grubas, usiłując zasłonić 
się poduszkami. Dziewczyny zachichotały.

Szef przyłożył dłonie do ściany i zaczął mruczeć 
pod nosem. Grubas chciał się zerwać, ale zastygł 
w miejscu, gdy ochroniarz pogroził mu palcem. 
Tymczasem głos szefa, wypowiadającego słowa 
w nieznanym grubasowi języku, przybrał na sile. 
Na ścianie pokazał się pentagram, wyrysowany 
od podłogi aż po sufit. Kreski stopniowo nabierały 

ostrości. W pięciu miejscach, na ramionach gwiaz-
dy, zapłonęły światełka. Grubas coraz bardziej roz-
dziawiał gębę, zaś ochroniarz stał oparty niedbale 
o framugę drzwi.

Naraz ze światełek trysnął ogień, pobiegł wzdłuż 
kresek pentagramu, a potem zajął całą ścianę. Parę 
sekund później tynk rozpadł się, odsłaniając czeluść 
zalaną morzem ognia. Płomieniste fale unosiły się 
i opadały, wiry bezustannie tworzyły się i znikały. 
Podmuch gorącego powietrza uderzył w twarze ze-
branych w pokoju.

– Piekło! – krzyknął grubas, a dziewczyny po-
nownie zachichotały.

Szef spojrzał przez ramię na pechowego klienta.
– Ano, piekło – przytaknął.
– Niemożliwe... – jęknął grubas. – Przecież do-

piero po śmierci...
Szef przewrócił oczami w geście zniecierpliwie-

nia i spojrzał na Krisa. Ten westchnął i podszedł 
do łóżka.

– Durniu, nie żyjesz od piętnastu minut. Zmar-
łeś na zawał serca – huknął.

– Och nie, proszę, zmiłujcie się, Boże litościwy, 
ratuj!

– Zawsze zbiera wam się na modlitwy, kiedy jest 
już za późno – szef pokręcił głową. Skinął na ochro-
niarza.

– Wrzuć tę zbłąkaną duszę tam, gdzie jej miej-
sce.

Dyżurnemu nie trzeba było powtarzać. Chwy-
cił grubasa za ramię, wykręcił, zmusił mężczyznę, 
aby wstał, po czym popchnął go w kierunku ognia. 
Patrzyli z satysfakcją, jak nieszczęśnika pochłaniają 
płomienie.

Z czeluści wychynął nagle jęzor ognia. Rozwinął 
się, a następnie przyjął kształt mostu. Podążała nim 
niespiesznie postać, której czarna sylwetka odcinała 
się na tle płomieni. Zdawała się pochłaniać światło.

– Witaj, Mendeusie – dobiegł jej chropowaty 
głos, zanim jeszcze się zbliżyła.

Szef opadł na kolana z twarzą przy podłodze. 
Kris i dziewczyny również.

– Wstańcie – głos wibrował, powodując dzwo-
nienie w uszach. – Dobrze się spisaliście.

Tekst zajął drugie miejsce
w konkursie Otuleni Natchnieniem

PO
LE

C
A

N
K

I
O

PO
w

IA
d

A
N

IE

20 kwartalnik fantastyczno-kryminalny

Autorwojciech Kosman Nest



Kiedy podnieśli się z kolan, stał przed nimi męż-
czyzna w czarnym garniturze i równie czarnej ko-
szuli. Zza starannie wyprasowanego kołnierzyka 
wydobywał się dym, niczym z dogasającego pogo-
rzeliska.

– Co rozkażesz, Lordzie? – zapytał Mendeus.
W dłoniach przybysza pojawiła się żółta tecz-

ka, z której wydobył powiększoną odbitkę zdjęcia 
do dokumentów.

– Ten człowiek stanowi dla nas zagrożenie. Nale-
ży go unieszkodliwić.

Mendeus zmarszczył brwi.
– Nie znam go. Czy to ktoś ważny?
– Przeszkadza nam, ot co.
– W jaki sposób mamy go załatwić?
– A skąd u diabła mam wiedzieć? – w głosie Lor-

da zabrzmiała nutka irytacji. – Szczegóły zostawiam 
wam.

Mendeus przejrzał pobieżnie kartki z teczki.
– Zaraz, przecież on... – zaczął mówić.
– No właśnie – wpadł w słowo Lord. – Ale jed-

nak Góra nad nim czuwa. Dlatego spodziewajcie się 
kontrofensywy. No, na mnie już czas. Do roboty!

– Rzekłeś, panie – szef znowu opadł na kolano.
Lord skinął im niedbale ręką, odwrócił się i po-

dążył z powrotem przez most. Chwilę potem pło-
mienie rozmyły się i znowu ukazała się ściana po-
koju. Szef stał przez kilka sekund w zamyśleniu, 
a przez ten czas ani dziewczyny, ani ochroniarz nie 
odważyli się nawet głośniej westchnąć.

– No cóż, trzeba go najpierw odnaleźć i rozpo-
cząć obserwację – rzucił wreszcie, bardziej do sie-
bie, niż do pozostałych. Potem ogarnął spojrzeniem 
łóżko, na którym spoczywało nieruchome, stygnące 
ciało grubasa.

– Zajmij się tym ścierwem, Kris. Wezwij medy-
ków, gliny i kogo tam jeszcze trzeba. Byle po cichu, 
żeby nie ucierpiała reputacja naszego lokalu. Cho-
ciaż, z drugiej strony, gość zażył rozkoszy wartych 
reklamy – zarechotał.

Zamknął teczkę i opuścił pomieszczenie.

Taksówka zatrzymała się przed odrapaną kamie-
nicą. Z samochodu wysiadł trzydziestoletni na oko 
mężczyzna w towarzystwie mnicha. Zakonne szaty 
od razu zwróciły uwagę grupki młodych ludzi, sie-
dzących na schodach sąsiedniego budynku.

– Patrz, znowu klechy – stwierdził beznamięt-
nym głosem jeden z nich.

– No – drugi pociągnął łyk z butelki zawiniętej Krzysztof Trzaska
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w papierową torebkę. – Podobno córka Elizy osza-
lała. Ezo... ezoryzmują dziewczynę.

Tymczasem mnich i drugi mężczyzna znikli 
w wejściu. Klatka schodowa cuchnęła, właściciel nie 
dbał o wywóz śmieci. Na drewnianych poręczach, 
cokolwiek chybotliwych, łuszczyła się farba. W paru 
miejscach odpadł tynk, a w rogu widniały zacieki.

Wspięli się na najwyższe piętro. W korytarzu 
panował mrok rozproszony wąskim promieniem 
słońca, wpadającym przez malutki świetlik. Drzwi 
na końcu uchyliła otyła kobieta z tłustymi włosami.

– Wnuczka i ksiądz są w sypialni – wymamrotała 
półgębkiem.

W mieszkaniu panował zaduch. Gospody-
ni wskazała pokój, po czym prędko wycofała się 
do kuchni.

– Bracie Albercie – ucieszył się ksiądz na widok 
wchodzących. Siedział obok łóżka, na którym spo-
czywała nastoletnia dziewczyna. Jej okrągła twarz 
i opuchnięte policzki przypominały rysy gospodyni, 
były równie grubo ciosane. Sprawiały jednak niena-
turalne wrażenie, jakby dziewczyna przedwcześnie 
się postarzała i zbyt szybko zaczęła przypominać 
babcię. Nie, ta dziewczyna z pewnością nigdy nie 
trafi na okładki czasopism dla mężczyzn.

– Teraz śpi – szepnął ksiądz. – Ale znajduje się 
w ciężkim stanie. Póki co, pozostaję bezradny. Już 
trzeci dzień z rzędu odprawiam egzorcyzmy i nic, 
żadnej poprawy.

– Potrzeba ufności i wiary – odrzekł łagodnym 
tonem mnich.

– Obawiam się, że ten przypadek mnie przerasta 
– ksiądz zwiesił głowę.

– Nie troskaj się, bracie. Pozwól działać naszemu 
Panu.

Trzeci mężczyzna zachował milczenie. Podszedł 
do dziewczynki z drugiej strony łóżka, zaś ksiądz 
popatrzył na niego z zaciekawieniem. Obcy potrzą-
snął ramieniem śpiącej. Otworzyła oczy, wielkie ni-
czym u ropuchy i wbiła w niego spojrzenie. Przez 
chwilę zastygła bez ruchu, potem nagle krzyknęła 
na całe gardło.

– Bracie... – rzucił mnich, ale ksiądz już otwierał 
czarną książeczkę na właściwej stronie. Zaraz też 
popłynęły słowa modlitwy. Dziewczyna rzucała się 
w łóżku, pluła i charczała, gdy mnich przyciskał jej 
dłonie do piersi – ledwo potrafił ją przytrzymać.

– Adam – rzucił przez ramię.
Mężczyzna nazwany Adamem stał obok, przypa-

trując się całej sytuacji na pozór obojętnie. W rze-

czywistości śledził uważnie zachowanie dziewczy-
ny. W pewnym momencie powiódł spojrzeniem 
wzdłuż ściany aż do kąta, zupełnie jakby zobaczył 
kogoś próbującego się tam ukryć. Powieki zwęziły 
mu się w wąskie szparki, pochylił się nieco do przo-
du. Wyglądał na człowieka wypatrującego czegoś 
w oddali, a przecież stał o dwa kroki od ściany.

– Widzę cię – przemówił naraz mocnym głosem. 
– Znam twoje imię.

Wymówił dziwaczny wyraz, którego ksiądz nie 
zrozumiał, a w tej samej chwili po twarzy dziewczy-
ny przemknął cień, zaś ona sama przestała się rzu-
cać. Złagodniały rysy jej twarzy, z policzków i warg 
momentalnie zeszła opuchlizna. Leżała przed nimi 
zwyczajna, śpiąca nastolatka.

Ksiądz przeżegnał się dwukrotnie i zamknął 
książeczkę. Zerkał z niedowierzaniem to na dziew-
czynę, to na Adama.

– Jakim cudem? – pytanie samo cisnęło mu się 
na usta.

– Łaska Pana – brat Albert, kładąc dłoń na ra-
mieniu księdza. Adam natomiast wzruszył ramio-
nami.

Przez drzwi zajrzała zaniepokojona gospodyni:
– Czy... Czy coś się stało? Przestała płakać tak 

nagle i ja... – wydukała.
– Ależ proszę wejść, bardzo proszę – mnich 

uczynił zapraszający gest. – Wszystko w porządku, 
dzięki Bogu. Wasza wnuczka jest już zdrowa. Od-
poczywa teraz. Kiedy się obudzi, musicie ją nakar-
mić; z pewnością dopisze jej apetyt. No, na nas już 
czas, pójdziemy. Z Panem Bogiem.

Kobieta rozdziawiła gębę i gapiła się na duchow-
nych; Adama zupełnie zignorowała.

– O Jez... – zaczęła, ale Albert położył palec 
na ustach.

– Cii, nie wymawiajcie boskiego imienia nada-
remno. Chyba że wznosząc dziękczynienie.

W kącikach oczu kobiety pojawiły się łzy. Obtar-
ła je dłonią, rozcierając przy tym sadzę na skroni. 
Odwróciła się i na chwilę znikła w głębi mieszkania. 
Powróciła, ściskając w garści kilka wygniecionych 
banknotów.

– Proszę, ojcowie, proszę, za fatygę – pisnęła.
– Ależ nie, nie trzeba – mnich w proteście wzniósł 

dłonie. – Lepszym podziękowaniem będzie poboż-
na modlitwa.

– A ja owszem, dziękuję bardzo – gromkim gło-
sem powiedział Adam, wyciągając pieniądze z dłoni 
kobiety i kierując się do wyjścia. Patrzyła na niego 

PO
LE

C
A

N
K

I
O

PO
w

IA
d

A
N

IE

22 kwartalnik fantastyczno-kryminalny

Autorwojciech Kosman Nest



zupełnie ogłupiała. Brat Albert pokręcił głową, zaś 
na jego twarzy odmalowało się zakłopotanie.

Dogonił Adama na dole schodów.
– Musiałeś to robić? – zawołał z wyrzutem. – 

Przecież otrzymujesz sowite wynagrodzenie.
– Sama dawała, z własnej, nieprzymuszonej woli, 

czyż nie? Poza tym to – potrząsnął banknotami 
w zaciśniętej pięści – wystarczy zaledwie na tak-
sówkę, o ile jakaś zawita do tej zapadłej dzielnicy. 
Zwrot kosztów i tyle.

Na zewnątrz słońce stało w zenicie. Świeciło tak 
mocno, że wszystko w zasięgu wzroku zdawało się 
wyblakłe i zupełnie wyprane z kolorów.

– Adam Logan! – usłyszeli zza pleców.
Chodnikiem szedł mężczyzna w niebieskich 

dżinsach z szelkami i kieszenią na piersi. Stawiał 
duże kroki i chybotał się, niczym marynarz na sta-
łym lądzie, któremu brakuje kołysania statku. Kwa-
dratową szczękę pokrywał co najmniej dwudniowy 
zarost.

– Ty! – mężczyzna wycelował w Logana palec 
umorusany olejem. – Zostaw w spokoju moje dziec-
ko! Bo ci tak dołożę, że się w lustrze nie poznasz.

– Pańskie dziecko? – zapytał spokojnie Adam, 
gdy mężczyzna podszedł tak blisko, iż poczuli za-
pach alkoholu.

– Córeczkę, moją i Elizy – wycedził.
Brat Albert strzelał na boki spojrzeniem, szuka-

jąc drogi ucieczki.
– Ach, przypomniałeś sobie o powinnościach 

ojca, tak? – rzucił Logan. – Ciesz się, już wyzdro-
wiała. Ale, ale... Gdzie byłeś, zanim zachorowała? 
Zdaje się, że ciągle zapominałeś o alimentach?

Czoło mężczyzny pokryły zmarszczki, gdy wy-
tężył umysł w celu przetrawienia usłyszanych słów. 
Z opóźnieniem zrozumiał, że Adam z niego kpi.

– Ja cię... – wzniósł pięść do ciosu.
Logan okazał się szybszy. Czekał na atak, od po-

czątku czuł, czym skończy się spotkanie. Zamro-
czony alkoholem mężczyzna reagował ospale, więc 
Adam bez trudu uniknął uderzenia i wyprowadził 
kontrę. Trafił tamtego tuż powyżej pasa, lecz wy-
datny brzuch zamortyzował pęd opadającej pięści. 
Logan poprawił jednak kopniakiem w kolano. Na-
pastnik zawył z bólu, a wtedy oberwał sierpowym 
w podbródek. Runął na ziemię.

– Idziemy – Adam pociągnął mnicha za łokieć. 
Brat Albert pozwolił się prowadzić, lecz mimo 
wszystko zerkał przez ramię na próbującego wstać 
mężczyznę. Pokonany napastnik przeżywał właśnie 

problemy z błędnikiem. Podniósłszy się na jedno 
kolano, próbował stanąć na nogi, ale zachwiał się 
i upadł ponownie. Dobiegła ich wiązanka wyzwisk.

– Nieprzyjemna sytuacja – stwierdził mnich, 
kiedy minęli kilka przecznic. – Krewni nie zawsze 
przyjmują do wiadomości, że przychodzimy z po-
mocą.

– Sprawa jest poważniejsza, niż brat sądzi.
– Dlaczego?
– Przecież nikt, prócz biskupa, nie wiedział, że 

przyjedziemy dzisiaj do tej dziewczynki.
– No i...?
– Skąd, w takim razie, jej ojciec znał moje imię?
Brat Albert chciał coś powiedzieć, ale zastanowił 

się i zamknął usta. Podążył za Loganem. Byle opu-
ścić wreszcie dzielnicę i wrócić do klasztoru.

Siedziała samotnie przy barze i wysyłała mu sy-
gnały. Logan sięgnął po drinka, udając, że niczego 
nie dostrzega. Inni faceci pożerali ją wzrokiem; 
dwóch natrętów zdążyła już spławić i zapał pozosta-
łych amantów nieco ostygł. W każdym razie zwra-
cała na siebie uwagę nawet tych mężczyzn, którzy 
przyszli z dziewczynami. Miała najwyżej dwadzie-
ścia pięć lat, czyli pasowała idealnie do tego lokalu, 
gdzie średnia wieku oscylowała co prawda wokół 
trzydziestki, lecz mężczyźni liczyli zazwyczaj oko-
ło czterdziestu wiosen, podczas gdy płeć przeciwna 
dwukrotnie mniej.

Ona z pewnością nie zaliczała się do grona na-
palonych siks, tych, które dopiero co osiągnęły wiek 
pozwalający balować w nocnym klubie i nadmiernie 
tym faktem podnieconych. Jej oczy lustrowały ze-
branych spokojnie, w odróżnieniu od rozbieganych 
spojrzeń większości dziewczyn. Oszczędne ruchy, 
a także sposób, w jaki trzymała kieliszek martini, 
zwiastowały kobietę, która dokonuje ostrej selekcji 
znajomych. Miała ku temu wszelkie atuty, począw-
szy od sylwetki, która prezentowałaby się idealnie 
nawet w fartuchu gospodyni domowej. Hm, wła-
ściwie Logan chętnie zobaczyłby ją w takim stroju, 
znaczy, tylko w skąpym fartuszku. Odstawił szklan-
kę i podszedł do dziewczyny.

– Cześć. Czy będziemy ze sobą chodzić, czy też 
od razu pójdziemy do łóżka? – palnął prosto z mo-
stu.

Uśmiechnęła się w taki sposób, że Logan poczuł 
żar w dolnych partiach ciała. Oj, chyba przesadził. 
Dopiero z bliska dostrzegł, jak bardzo naturalną 
miała urodę – makijaż tylko ją podkreślał, zamiast 
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tworzyć od nowa sztuczne piękno. Do licha, szkoda 
byłoby zmarnować taką okazję. Niepotrzebnie się 
pospieszył.

– A gdzie romantyzm? – odpowiedziała.
Wzruszył ramionami. Skoro już zaczął w stylu 

macho, to wypadało brnąć dalej.
– Nie lubię marnować czasu.
– A ja nie chodzę do łóżka przed północą.
– W takim razie wrócę za godzinę.
– Może zaprosisz mnie na parkiet?
– Fatalnie tańczę.
– Każdy mężczyzna tak mówi. Ale pomyśl, zbyt 

łatwy triumf pozostawia uczucie nienasycenia. Ja 
natomiast nigdy nie opuszczam mężczyzn bez za-
spokojenia wszystkich pragnień.

Żar przybrał na sile.
Oczywiście, miała rację, wspominając o nienasy-

ceniu. Adam już dawno zauważył, że samo polowa-
nie – jak określał nocne eskapady – przynosiło tym 
większą satysfakcję, im mocniejszy opór stawiał 
złowiony okaz.

Następne dwie godziny spędzili wspólnie, 
na parkiecie i przy barze. Barman błyskawicznie za-
pełniał szkło, żonglując butelkami, zaś Natalia – tak 
się nazywała – roztańczyła się na dobre. Odgrywała 
rolę niewolnicy, tańczącej tylko dla swojego pana 
i gotowej spełnić wszystkie jego zachcianki. Logan 
zauważył wiele zazdrosnych spojrzeń, jakaś dziew-
czyna wręcz siłą odciągnęła chłopaka, który zapa-
trzył się na Natalię.

Wyszli tuż po godzinie pierwszej w nocy, odpro-
wadzeni wzrokiem przez ochroniarza. Powietrze 
przyjemnie się ochłodziło w stosunku do dziennego 
ukropu. Śmiech Natalii wypełnił uliczkę. Adamowi 
szumiało w głowie, ten wieczór z pewnością zaliczy 
do udanych.

– Hej, Logan! – rozległo się naraz.
Co znowu?
O ścianę kamienicy opierał się rosły mężczyzna. 

Połowę twarzy zasłaniały mu lustrzanki odbijające 
światło latarni. Facet miał ze dwa metry wzrostu, 
potężne ramiona wystające ze skórzanej kamizelki 
niczym dwa grube konary z pnia drzewa oraz przy-
długie włosy zarówno na głowie, jak i na brodzie 
– najwyraźniej żywił urazę do nożyczek i brzytwy. 
W ustach obracał wykałaczkę. Staromodny typ, 
z gatunku miejskich dzikusów, którzy pół życia spę-
dzają na motocyklu i w knajpach przy podłym pi-
wie, troszcząc się jedynie o kolejny tatuaż.

Jednak w nieznajomym tkwiło coś jeszcze, cze-

go Adam nie potrafił rozszyfrować. Natalia umilkła, 
przestraszona, cudowny nastrój prysł niczym bańka 
mydlana i choćby dlatego Logan z chęcią dokopałby 
obcemu.

Dopiero po paru długich sekundach zrozumiał, 
że nieznajomy wymienił jego nazwisko. Po raz drugi 
w ciągu ostatnich kilku godzin trafił na obcą osobę, 
która doskonale go znała. Kłopoty, znowu kłopoty.

– Czego chcesz? – burknął.
Mężczyzna wypluł wykałaczkę i oderwał się 

od ściany. Następne chwile potoczyły się błyska-
wicznie, zaś nurt wydarzeń porwał Logana i zmusił 
do działania bez udziału woli.

Najpierw ni stąd, ni zowąd krzyknęła Natalia. Nie 
był to krzyk ostrzegawczy, ani nawet wołanie o po-
moc, a oznaka początku paniki. Jej twarz zmieniła 
się w sztywną maskę, zupełnie nie pasującą do ko-
biety, która przyciągała uwagę wszystkich mężczyzn 
w nocnym klubie. Logan otworzył oczy ze zdumie-
nia, bo ostatecznie nawet zarośnięty dzikus w skó-
rzanej kamizelce nie stanowił powodu do takiego 
zachowania. Zaraz jednak zmienił zdanie, przenió-
słszy spojrzenie z powrotem na nieznajomego.

Sylwetkę mężczyzny otaczała bowiem poświa-
ta – nikła, lecz zauważalna na tle ciemnego muru. 
Delikatne światło dobywało się również spod lu-
strzanek. Amator motocykli nie był zwyczajnym 
człowiekiem – skonstatował Logan. Olbrzym zwró-
cił twarz ku Natalii. Wykrzywił wargi w grymasie 
złości i odsłonił zaciśnięte zęby, zupełnie, jakby ob-
nażał kły. Natalia wrzasnęła jeszcze głośniej.

Mężczyzna postąpił dwa kroki, zanim Adam za-
reagował.

– Vade retro! – wyrzucił z siebie, podnosząc rów-
nocześnie rozcapierzoną dłoń. Czuł krew pulsującą 
w skroniach i opary alkoholu dobywające się z ust.

Nieznajomy zawahał się i zatrzymał. Adam 
ze wszystkich sił próbował skupić na nim uwagę. 
Nigdy dotychczas nie miał do czynienia ze zjawi-
skami nadprzyrodzonymi w stanie alkoholowego 
uniesienia, więc właściwe słowa napłynęły z opóź-
nieniem. Czym prędzej głośno je wypowiedział.

Na moment oślepił ich blask, a kiedy ustał, 
po zarośniętym dzikusie pozostała tylko skórzana 
kamizelka ze słońcem wyszytym na plecach. Natalia 
siedziała na krawężniku. Kolana podciągnęła pod 
brodę, kiwała się w przód i tył, a zaczerwienione 
oczy patrzyły w jakiś odległy punkt.

Romantyczną noc diabli wzięli.
Logan usiadł obok dziewczyny i zarzucił jej 
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na plecy marynarkę.
– W porządku? – zapytał, lecz natychmiast zro-

zumiał niedorzeczność własnych słów. Jasne, że nic 
nie było w porządku. Natalia drżała, niczym pod-
czas ataku febry, choć temperatura nocnego powie-
trza spadła zaledwie odrobinę poniżej dwudziestu 
stopni Celsjusza.

– Co... co to było? – wydukała.
– Cii – wyszeptał w jej włosy. – Jesteś bezpieczna.
– Zabierz mnie stąd.
– Odprowadzę cię do domu.
– Nie, proszę, nie chcę zostać sama.
Inaczej wyobrażał sobie zakończenie wieczoru. 

Owszem, plany obejmowały sprowadzenie Nata-
lii do apartamentu, ale w zupełnie innym nastro-
ju. Co prawda dziewczyna tuliła się do niego, lecz 
nie jak kochanka, a raczej jak bezbronne pisklę. 
Usadowił ją na skórzanej sofie przy oknie, ale wi-
dok z piętnastego piętra na metropolię pogrążoną 
w nocy, widok, za który przychodziło słono płacić 
każdego miesiąca, nie wywarł na niej żadnego wra-
żenia. Na propozycję drinka zareagowała szybkim 
biegiem do łazienki. Kiedy wróciła, podał jej her-
batę.

– Ziołowa, uspokoi żołądek – powiedział. – 
I nerwy – dodał w myślach.

Ujęła kubek w obydwie dłonie, a Adamowi stanął 
przed oczami zapamiętany z telewizji obraz uchodź-
ców, marznących na chłodzie gdzieś na krańcu świa-
ta, dla których gorący kubek stanowił jedyne źródło 
ciepła. Zastanawiał się, co powiedzieć, jak wytłu-
maczyć dziewczynie to, czego została mimowolnym 
świadkiem. Przedłużające się milczenie potęgowało 
duszną atmosferę, której bezskutecznie próbował 
zaradzić uruchomiony na pełną moc klimatyzator.

– Przepraszam, to wszystko moja wina – Natalia 
niespodziewanie odezwała się pierwsza.

Zaskoczony Logan uniósł brwi.
– Przyszłam do klubu, żeby cię znaleźć – wyja-

śniła, unikając spojrzenia Adama.
– Mnie?!
– Tak, właśnie ciebie.
– Ale dlaczego?
– Szukałam pomocy...
– Posłuchaj! – tym razem brwi Logana uformo-

wały na czole srogi mars. – Miałem ciężki dzień 
i równie fatalny wieczór. Dlatego mów od razu, 
o co chodzi, albo odejdź czym prędzej.

Zdawało się, że Natalia wybuchnie płaczem, ale 
zdołała powstrzymać łzy.

– Moja siostra potrzebuje pomocy – zaczęła. Na-
dal trzymała opuszczoną głowę, mówiła do podłogi. 
– Joanna... Źle z nią, a lekarze rozkładają bezradnie 
ręce. Miewa napady wściekłości, podczas których 
pielęgniarze ledwo potrafią ją unieruchomić. Krzy-
czy wtedy w obcym języku. Dotychczas nie wierzy-
łam w złe duchy i tym podobne, ale po dzisiejszym 
wieczorze... – głos jej się załamał.

– Jeżeli podejrzewasz opętanie, to wystarczy 
zwrócić się do biskupa za pośrednictwem księdza 
z waszej parafii. Przyślą kogoś z pomocą, może na-
wet mnie.

– Nasz ojciec... On nigdy nie pozwoli żadnemu 
księdzu przekroczyć progu domu.

Adam wzruszył ramionami.
– Cóż, jego problem – powiedział, otwierając 

niski barek ustawiony pomiędzy fotelami. Natalia 
dostrzegła baterię napoczętych butelek z etykietami 
świadczącymi o kosztownych upodobaniach go-
spodarza.

– Ale ty nie jesteś kapłanem – zauważyła – 
a w dodatku działasz wyjątkowo skutecznie. Wiele 
się o tobie mówi, w pewnych kręgach.

– Współpracuję wyłącznie z Kościołem. Rzad-
ko który przypadek kwalifikuje się dla egzorcysty, 
większość zgłoszeń trafia na biurka zwyczajnych 
psychologów. No i kuria wzywa mnie tylko do naj-
cięższych spraw, bo moje usługi sporo kosztują.

– Wiem, słyszałam, ale pieniądze nie grają roli.
– Nie? – Logan podniósł do ust napełnioną 

szklaneczkę.
Wymówiła nazwisko ojca, na co Adam aż gwizd-

nął.
– Ten od czasopism dla dżentelmenów?
– Ten sam. Rozumiesz zatem, dlaczego wizyta 

księdza nie wchodzi w rachubę.
Pociągnął łyk, potem drugi, patrząc cały czas 

za okno. Kochał widok miasta, które nigdy nie za-
sypiało. Mieszkanie znajdowało się w narożnym bu-
dynku usytuowanym na skraju dużego parku tak, że 
z okien apartamentu można było obserwować dwie 
ruchliwe ulice i zieloną oazę pośrodku metropolii. 
Czasami nocą, po powrocie z klubu – jeśli rzecz ja-
sna wracał samotnie, co należało do rzadkości – za-
miast zasnąć, siadał przy szybie i obserwował ulice. 
O tej porze milkły klaksony, ale ruch bodaj nigdy 
nie zamierał do końca, a i chodnikami przemyka-
ło całkiem sporo nocnych przechodniów. Osuszył 
szklaneczkę i z ociąganiem przeniósł wzrok z po-
wrotem na Natalię. Natychmiast spoczęło na nim 

25QFANT.PL   -  numer specjalny

Tytułwszystkie kuszenia Adama



spojrzenie wielkich, zielonych oczu.
– Może... – zająknęła się – może znasz kogoś in-

nego, kto potrafiłby pomóc.
Prychnął z lekceważeniem.
– Nie ma nikogo innego. Ja, rozumiesz, stanowię 

wyjątek. Świecki egzorcysta, ot co.
– Od kiedy o tobie usłyszałam – powiedziała ci-

chutko – nurtowało mnie pytanie: dlaczego akurat 
ty? Dlaczego okazałeś się skuteczniejszy od kościel-
nych specjalistów?

Sięgnął po butelkę i napełnił szklaneczkę do po-
łowy.

– Chodzisz do kościoła? – zapytał.
– Nie – odrzekła po chwili wahania.
– Ja też nie. Nawet nie jestem chrześcijaninem. 

I w tym tkwi cała tajemnica.
Roześmiał się, widząc zaskoczenie Natalii.
– Zwróciłaś kiedyś uwagę na zachowanie nie-

mowląt jeszcze przed chrztem? Jak płaczą, wpa-
trując się w sufit? Cała moc malutkich płuc idzie 
w krzyk, paluszki ze wszystkich sił zaciskają się 
w piąsteczki, lecz spojrzenie pozostaje zazwyczaj 
skupione, utkwione w konkretnym punkcie. Wiesz 
dlaczego? Mały poganin z chrześcijańskiej rodziny 
widzi cienie demonów, które już od momentu naro-
dzenia walczą o jego duszę.

Zrobił pauzę dla podkreślenia wagi słów. Brzeg 
szklanki powędrował do ust.

– Jestem takim właśnie dzieckiem, sierotą zresz-
tą. Wskutek zbiegu okoliczności nie zostałem 
ochrzczony po urodzeniu, a i potem jakoś nie od-
czuwałem potrzeby jedności z Kościołem – w głosie 
zabrzmiała nutka sarkazmu. – Dzięki temu widzę 
demony czatujące przy obłąkanej osobie. Co wię-
cej, widząc je, poznaję ich imiona – nie pytaj mnie 
w jaki sposób, bo nie wiem – zaś ta wiedza daje wła-
dzę – Adam czknął. – Uwierzysz? Z jakiejś okazji 
bardzo nie lubią dźwięku własnych imion. Zabaw-
ne, prawda?

Milczała. W zielonych oczach dziewczyny tkwiła 
niewypowiedziana prośba, Logan musiał odwrócić 
spojrzenie.

– Dobrze, niech będzie po twojemu – oświadczył 
wreszcie, po czym wymienił kwotę. Skinęła prędko 
głową, a Logan pomyślał, że mimo wszystko mógł 
zażądać więcej. Ech, trudno, postara się o premię 
innego rodzaju – obiecał sobie, śledząc smukłe nogi 
Natalii kusząco odsłonięte w pozycji, w jakiej teraz 
siedziała.

– Załatwmy sprawę od razu. Muszę zadzwonić.

– Zadzwonić?
– Potrzebuję asystenta.
– Byle nie księdza.
– Nie, oczywiście, że nie.
Na drugim końcu linii telefonicznej odezwał się 

zaspany głos.
– Nagły przypadek – rzucił Adam w słuchawkę. 

– Przyjadę za kwadrans.
Mimo późnej pory zamówiona taksówka pod-

jechała błyskawicznie. Piętnaście minut później za-
parkowali pod klasztorem.

– Miało nie być księdza – Natalia skrzywiła się 
na widok postaci w habicie.

– To zwyczajny zakonnik, żaden tam ksiądz. Bez 
niego nigdzie się nie ruszam.

Brat Albert wgramolił się do samochodu.
– Co się dzieje? – wymruczał zaspany.
– Mamy podejrzenie o opętanie.
– Podejrzenie? Od kiedy... Au! – syknął, gdy 

szarpnięcie taksówki sprawiło, że nabił sobie guza. 
– A posuń żesz się odrobinę. Od kiedy to pracujesz 
nad podejrzeniami? Przecież zawsze przychodzisz 
na gotowe.

– Kuria na razie nic nie wie o tym przypadku.
– Nie wie? – mnich spojrzał zdziwiony na towa-

rzysza. Pociągnął nosem. – Piłeś? – zapytał.
– Odrobinę. Niech brat da spokój. Zaledwie go-

dzinę temu stałem się obiektem napaści, a nie był 
to zwyczajny opryszek.

Oczy brata Alberta rozwarły się szeroko.
– Demon?
– W rzeczy samej. Pierwsza napaść – w ciągu dnia, 

za sprawką człowieka, druga – w nocy, z udziałem 
istoty nadprzyrodzonej. A teraz ta sprawa. Kojarzy 
brat? Podejrzewam, że pewne siły chciały odwró-
cić moją uwagę albo wręcz mnie zastraszyć. Musi 
w tym tkwić coś szczególnego, co warto sprawdzić.

– Jednak bez pozwolenia biskupa...
– Na razie przeprowadzamy rekonesans.
Umilkli. Taksówka dotarła do dzielnicy, gdzie 

posesje kosztowały wielokrotnie więcej niż w pobli-
żu apartamentu Adama. Rezydencje stały blisko sie-
bie – żadnych wieżowców, wyłącznie stare, potężne 
domy, których historia sięgała początków metropo-
lii. Należały do ścisłej elity: polityków, finansistów, 
ludzi mediów, wojskowych. Logan wątpił, by kiedy-
kolwiek zdołał w tym rejonie kupić choćby jedną 
cegłę.

– Ojciec wyjechał w interesach – powiedziała 
Natalia, gdy dotarli do celu.
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Rodzinna posiadłość dziewczyny doskonale 
komponowała się z otoczeniem – ani przesadnie 
wielka, ani zbyt mała. Wzbudziła jednak zachwyt 
brata Alberta.

– Tak wielki dom dla jednej rodziny? – wyszep-
tał, zadzierając głowę, by podziwiać szczegóły fron-
tonu. – Kto tutaj mieszka?

– Lepiej, żeby brat nie wiedział.
W holu zmieściłby się cały apartament Adama. 

Szerokie schody, rozchodzące się na półpiętrze 
w lewo i prawo, ozdobiono wypolerowanymi porę-
czami, błyszczącymi w świetle potężnego żyrando-
la. Nad schodami wisiał sporych rozmiarów portret 
mężczyzny w peruce i todze. Logan wątpił, by ob-
raz rzeczywiście przedstawiał przodka obecnych 
właścicieli rezydencji. Umeblowania dopełniały 
ręcznie malowane wazy, poustawiane w kątach pod 
ścianami.

– Tędy – wskazała drogę Natalia.
Logan pchnął lekko uchylone, dwuskrzydłowe 

drzwi i pewnym krokiem przekroczył próg. Za-
raz jednak stanął jak wryty, natomiast brat Albert 
wpadł na jego plecy.

– Co jest... – wymamrotał.
Nie mniej zaskoczeni okazali się mężczyźni ze-

brani w pokoju. Jak na komendę zwrócili twarze 
ku wchodzącym. Scena przypominała zatrzymany 
kadr filmu: Logan i brat Albert stali z rozdziawio-
nymi ustami przy drzwiach, tuż obok nich tkwi-
ło dwóch łysych osiłków w garniturach opiętych 
na muskułach, dalej, przy długim stole – kolejnych 
pięciu mężczyzn. Zaś na stole... Adam poczuł żar 
w okolicach karku. Na blacie leżały dwie otwarte 
walizki, jedna wypełniona po brzegi banknotami, 
a druga paczuszkami z białym proszkiem. Obok 
postawiono jeszcze elektroniczną wagę i urządzenie 
do liczenia banknotów.

Pierwsi zareagowali goryle przy drzwiach. Trza-
snęła odbezpieczana broń i Logan z bratem Alber-
tem zobaczyli wycelowane w siebie lufy. Śniady 
mężczyzna z kucykiem, siedzący przy stole, spojrzał 
z grymasem na blondyna w idealnie odprasowanej 
koszuli i krawacie.

– Co to za jedni? – spytał.
– A skąd mam wiedzieć? – odpowiedział blon-

dyn.
– Przecież siedzimy w twojej norze, do cholery! 

– odparował śniady.
Ochroniarze tymczasem z wprawą przeszukali 

Adama i mnicha. Logan zaryzykował szybkie spoj-

rzenie przez ramię, ale nie dostrzegł Natalii. Gdzie 
się podziała? O co tutaj chodziło?! Blondyn pod-
szedł bliżej.

– Kto was nasłał? Jak tutaj weszliście? – wyraz 
jego twarzy zwiastował kłopoty.

Adam milczał, gorączkowo rozmyślając nad 
sensowną odpowiedzią, lecz miał pustkę w głowie. 
Właściciel domu skinął na ochroniarza, ten zaś wbił 
pięść w bok Logana. Musiał mieć sporą praktykę 
w tego rodzaju zabiegach, bo Adama przeszył nie-
samowity ból. Drugie uderzenie sprawiło, że osunął 
się na podłogę.

– Pan... Panowie... – wykrztusił przerażony Al-
bert. – Proszę. Weszliśmy zwyczajnie, przez główne 
wejście.

Jeden z łysych wysunął się natychmiast z pokoju, 
a gdy wrócił, oznajmił lakonicznie:

– Wszystko pozamykane, szefie. Czysto.
– A więc...? – blondyn spojrzał ponownie na Lo-

gana.
– Przyprowadziła nas Natalia – wystękał Adam.
– Kto? – zapytali równocześnie blondyn z bratem 

Albertem. Adam popatrzył zaskoczony na mnicha.
– Ta dziewczyna, która przyszła z nami – powie-

dział powoli.
Zakonnik wytrzeszczył oczy, a blondyn pokiwał 

głową.
– Jaka, do diabła, dziewczyna? – wysyczał przez 

zaciśnięte zęby.
– Kropnij ich – dobiegło od stołu. Śniady męż-

czyzna również wstał. – Za dużo widzieli.
Goryle wymienili spojrzenia.
– Szefie, strzelać do mnicha? – niepewnym gło-

sem przemówił ten, który uderzył przed chwilą 
Adama.

– Na pewno nie w moim domu. Póki co zamknij-
cie ich w piwnicy.

Wyprowadzili ich, z dłońmi założonymi za gło-
wy. Pierwszy ochroniarz otwierał drzwi, podczas 
gdy drugi cały czas celował z pistoletu. Na od-
chodnym dojrzeli jeszcze, jak właściciel rezydencji 
ze śniadym gościem powracają do liczenia bankno-
tów i sprawdzania paczuszek z proszkiem.

Zostawili włączone światło, dwustuwatową – 
na oko – żarówkę, choć Logan wolałby akurat ciem-
ność. Usiadł pod ścianą i zwiesił głowę. Alkohol 
podrażnił żołądek, głowa pulsowała tępym bólem, 
podobnie jak obity bok i tylko sen mógł przynieść 
ukojenie. Najchętniej obudziłby się we własnym łóż-
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ku, bo obecna sytuacja przypominała koszmar. Brat 
Albert odwrotnie, pozostawał mocno ożywiony.

– Zginiemy...! Miłościwy Boże, ratuj...! Najświęt-
sza Panienko, wstaw się za Twoim pokornym słu-
gą...! – mówił, na przemian wznosząc głos i popa-
dając w milczenie.

– Czy brat mógłby się modlić nieco ciszej? Łeb 
mi pęka.

– Nie trzeba było tyle pić! – wybuchnął zakon-
nik. – Że też dałem się wciągnąć w tarapaty!

– Ciszej, błagam...
– Wszystko przez ciebie!
– Przeze mnie?! Przecież przywiodła nas tutaj 

Natalia.
– Jaka znowu Natalia?!
– Niech brat przestanie stroić sobie żarty! Tam, 

na górze też brat udawał zaskoczenie, choć nie ro-
zumiem po co.

– Synu, o co ci chodzi?
Adam zmełł w ustach przekleństwo.
– Synu, synu – przedrzeźniał. – Mam wyżej uszu 

księżowskiego tonu – wycedził.
Zapadła cisza. Pierwszy przerwał ją zakonnik:
– Słuchaj, wyjaśnijmy wszystko od początku. Wy-

ciągnąłeś mnie z łóżka w środku nocy i przywiozłeś 
do tej rezydencji, w sam środek gangsterskiej trans-
akcji – mnich wymawiał słowa powoli z obawy, że 
Logan lada chwila wybuchnie gniewem. – Ufam, że 
nie masz z tym nic wspólnego, a przynajmniej, że 
mnie byś do tego nie mieszał. Gangsterzy zdziwili 
się naszym przybyciem równie mocno, jak my ich 
obecnością. Zatem – rozłożył dłonie w geście bez-
radności – niczego tutaj nie rozumiem.

Adam przesunął dłońmi po twarzy, jak człowiek, 
który chce odegnać zmęczenie.

– Natalia – powiedział. – Znów brat zapomina 
o dziewczynie.

– Dzisiaj wieczorem nie widziałem żadnej dziew-
czyny.

– Jechała z nami w taksówce.
Mnich pokręcił głową.
– W samochodzie siedzieliśmy tylko my, choć 

owszem, rozpychałeś się za dwóch. Złożyłem 
to na karb alkoholu.

– Zatem nie widział brat Natalii?
– Nie.
Logan miał ochotę znowu zakląć, ale zabrakło 

mu sił.
– Wspominałeś wcześniej o jakimś przypadku 

opętania – szepnął zakonnik.Krzysztof Trzaska
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– Tak, dlatego wezwałem brata na pomoc. Ta 
dziewczyna, Natalia, prosiła o pomoc dla siostry. 
Rezydencja miała należeć do ich ojca. Sprawa wy-
dawała się interesująca, bo wcześniej nadludzkie 
moce próbowały nam przeszkodzić. Dlaczego jed-
nak znikła tak nagle, pozostaje dla mnie zagadką.

– Bo nam wolno ingerować w ludzkie życie 
w znacznie ograniczonym zakresie – dobiegło 
od strony drzwi. Zakonnik aż podskoczył.

O ścianę opierał się rosły mężczyzna w skórzanej 
kamizelce, z lustrzankami zakrywającymi pół twa-
rzy – ten sam, który zaczepił Logana pod nocnym 
klubem.

– Ty! – Adam zerwał się na równe nogi.
– Poczekaj, poczekaj – rzucił szybko długowłosy, 

wznosząc ręce w geście kapitulacji. – Wcześniej po-
pełniłeś błąd.

– Błąd?
– Przyjrzyj się dokładnie. No, popatrz na mnie.
Nieznajomy pstryknął palcami i dwustuwatowa 

żarówka natychmiast przygasła. W ciemności dało 
się dostrzec otaczającą go poświatę. Jednak z tyłu 
widniało coś jeszcze. Logan wysilił przemęczone 
oczy. Co u licha?! Delikatne smugi poświaty ukła-
dały się w... skrzydła.

– O żesz, anioł.
Brat Albert złożył ręce jak do modlitwy.
– Posłaniec Boży – wyszeptał z czcią.
– Ano właśnie – długowłosy wypluł wykałaczkę 

i pozwolił z powrotem zaświecić żarówce.
– Inaczej wyobrażałem sobie skrzydlatych po-

słańców – stwierdził Adam. – Ten wygląd, strój. 
Mógłbyś przynajmniej się ogolić – pokręcił głową.

– A czego się spodziewałeś? Mam paradować 
z pedalską miną, gapić się w niebo niczym narko-
man na odlocie, byle tylko pasować do wizerunku 
na obrazkach dla dewotek? – zareplikował anioł.

Loganowi zabrakło słów na taką ripostę. W ogó-
le, mimo całej grozy położenia, uwięzienia w rezy-
dencji handlarza kokainą, wymiana zdań zakrawała 
na groteskę. Czy sprawił to alkohol, wciąż krążący 
we krwi, czy przemęczenie – dochodziła czwarta 
nad ranem – czy wreszcie ból poobijanych żeber, 
dość, że cała sytuacja przypominała wykoślawiony 
sen. Przecież, u licha, gadał z zarośniętym dziku-
sem, wyglądającym na amatora piwa i motocykli, 
który jednak okazał się aniołem. Aniołem!

Pewnie, Logan od kilku lat miewał regularnie 
do czynienia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. 
Statystyki prowadzone skrupulatnie w pałacu bi-

skupim dowodziły jednoznacznie skuteczności jego 
pomocy osobom opętanym. Widział rzeczy, od któ-
rych włos jeżył się na głowie, spotykał osoby sponie-
wierane tak mocno, że w niczym nie przypominały 
ludzkich stworzeń. Przywyknął. Ale, do pioruna, 
nigdy nie uciął sobie pogawędki z żadną nadprzy-
rodzoną istotą!

Więcej nawet, bał się owych istot. Umiejętność, 
dzięki której wyganiał demony, napawała go lękiem, 
aczkolwiek nigdy nikomu o tym nie wspomniał 
choćby słowem. Hojne datki od bogatych krewnych 
uzdrowionych osób pozwalały na czerpanie z życia 
pełnymi garściami, lecz towarzyszyło temu przeko-
nanie o zabawie na kredyt. Zbyt łatwo przychodziły 
kolejne sukcesy, zdecydowanie zbyt łatwo. Obecne 
zajęcie i związane z nim pieniądze stanowiły re-
kompensatę kompletnie rozbabranego dzieciństwa, 
ale ostatecznie, ileż mogła trwać dobra passa?

– No dobra, co dalej? – wydukał wreszcie 
Adam.

– Cóż, przybyłem oswobodzić brata Alberta.
– Uwolnić z więzienia, jak świętego Piotra z oko-

wów? – zachwyt mnicha przewyższył górne piętra 
wieżowców z centrum metropolii.

– Zaraz, zaraz, a co ze mną? – wtrącił Logan.
– Obawiam się, że mogę pomóc wyłącznie człon-

kom Kościoła. Ty, niestety, nie należysz do wspól-
noty.

– Więc zostawisz mnie tutaj?!
– A co ja mogę poradzić? Próbowałem wcześniej 

cię ostrzec, ale odesłałeś mnie, nie pozwoliwszy 
dojść do słowa.

– Ten pijany dzisiaj, znaczy, wczoraj rano, ojciec 
opętanej dziewczynki, to też twoja sprawka?

– Nie. Nasłała go druga strona. Tak samo Nata-
lię.

– Natalię? Druga strona? – Logan kojarzył wy-
jątkowo powoli. Długowłosy patrzył na niego wy-
czekująco; czyżby w kącikach warg plątał mu się 
ironiczny uśmieszek? – Ach – zrozumiał wreszcie 
Adam. – Dziewczyna została przysłana przez... dru-
gą stronę? – zmarszczył czoło.

– Zgadza się.
– Zatem dlatego tak bardzo się wystraszyła, kie-

dy nas zaczepiłeś pod klubem.
– Znowu trafiłeś w sedno.
– Poczekaj, poczekaj. Rozumiem, dlaczego brat 

Albert jej nie dostrzegł w taksówce i potem. Jednak 
przecież w klubie mnóstwo facetów wieszało na niej 
spojrzenia, nie tylko ja.
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– No i co z tego? Przecież nie ujawniła prawdzi-
wej natury, ani też nie zmusiła nikogo do niczego 
złego. Tego nam właśnie zabroniono czynić – zmu-
szać do takiego czy innego postępowania. Możemy 
nakłaniać, owszem, ale nic ponadto. Ona, Nata-
lia, wykorzystała okazję i wiedząc o narkotykowej 
transakcji, przywiodła cię tutaj na pewną śmierć.

Ostatnie słowo zawisło w powietrzu, niczym na-
macalny ciężar. Śmierć. Parę godzin temu Adam 
opuszczał nocny klub ze wspaniałą dziewczyną, te-
raz zaś stał o krok od końca, hm, od końca wszyst-
kiego. Koniec z wypadami do nocnych lokali, koniec 
z markowymi trunkami, koniec z widokiem z okna 
apartamentu na nocne ulice metropolii. Potrząsnął 
głową. A w dodatku na tenże koniec ogarnął go 
melancholijny nastrój rodem z kiczowatych melo-
dramatów. Może w ten sposób reagował na rychłą 
śmierć?

– Czas już na nas, bracie – rzekł cicho anioł. 
Przynajmniej wyczuł powagę sytuacji i powstrzy-
mał się od kąśliwych uwag.

Zakonnik jednak nie ruszył się z miejsca.
– A gdyby przyjął chrzest? – rzucił nagle. – Tutaj. 

Teraz.
Serce Adama gwałtownie drgnęło. Popatrzył 

z nadzieją na anioła. Ten zastanowił się, zanim od-
powiedział:

– Wówczas, jak sądzę, sytuacja byłaby zupełnie 
inna.

– I pomógłbyś nam obydwóm? – dopytywał się 
zakonnik.

– Tak, wtedy tak.
Mnich obrócił się do Logana.
– W wyjątkowych sytuacjach każdy członek Ko-

ścioła może udzielić chrztu, niekoniecznie ksiądz.
– Dobrze – Adam skinął głową.
Zakonnik wyprężył się na baczność i przyjął po-

ważny wyraz twarzy, zaś anioł przestał opierać się 
o ścianę.

– Adamie – rzekł brat Albert uroczystym tonem. 
– Chrztu udziela się na podstawie wiary. Zatem 
pozwól, iż zapytam cię, czy wierzysz w Boga Ojca 
Wszechmogącego...

Logan przymknął oczy. Ból w okolicach żeber 
znów się nasilił, a głowa miała za chwilę eksplodo-
wać.

– Niech brat przejdzie do sedna sprawy – wy-
mamrotał.

– Ale...
– Oczywiście, że wierzę, do cholery! – Logan pod-

niósł głos. – Jak mógłbym wątpić, widząc wszystko 
to, czego byłem świadkiem? Zresztą, nie potrzebuję 
wiary, ja wiem – dodał z naciskiem.

Zakonnik spojrzał na anioła, szukając pomocy, 
ten jednak wzruszył ramionami. Brat Albert od-
kaszlnął.

– A zatem, Adamie, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, 
i Syna, i Ducha Świętego – poślinił palec i nakreślił 
znak krzyża na czole Logana.

– Amen – szepnął długowłosy.
Na moment zapadła cisza. Zakonnik zastygł 

w nabożnym skupieniu z rozpromienioną twarzą. 
Logan pozwolił mu na chwilę satysfakcji, potem 
ponaglił:

– Wynośmy się stąd.
– Tak, tak, natychmiast. Posłańcu Boży – brat 

Albert odwrócił się do anioła i stanął jak wryty. 
Długowłosy bowiem znikł. Drzwi do pomieszcze-
nia były za to szeroko otwarte.

– Nie traćmy czasu – Logan ruszył do wyjścia.
– Ale gangsterzy, u góry... – przypomniał 

mnich.
Adam rzucił mu kpiące spojrzenie.
– Musi brat bardziej ufać boskim sługom – po-

wiedział. – Chodźmy już.
Policzki zakonnika spłonęły rumieńcem wstydu. 

Czym prędzej pospieszył za towarzyszem. Faktycz-
nie, nikt ich nie zatrzymał.

Natalia klęczała przed portalem, a żar bijący 
od strony ognistych fal z drugiej strony przejścia 
powodował mimowolne skurcze mięśni twarzy. Tuż 
obok leżało bezwładnie ciało dziewczyny, z którą 
kilka dni wcześniej wspólnie obrabiały tego po-
ciesznego grubaska. Jednak to nie ciepło płomieni 
przeszkadzało najbardziej, a wściekłość piekielne-
go Lorda, która niczym duszący gaz wypełniła po-
mieszczenie. Namiestnik nosił czarny garnitur, ten 
sam, który miał na sobie przy poprzednim spotka-
niu, z tym że teraz pokrywały go strużki smoły, wy-
ciekające spod ubrania.

– Zawiedliście – Lord cisnął ciało martwej dziew-
czyny w ogniste czeluście i odwrócił się do Men-
deusa i Natalii. W źrenicach płonęły mu błyskawice, 
kiedy wycedził:

– Banda nieudaczników!
– Panie... – próbował przemówić Mendeus.
– Milcz! – temperatura w pokoju numer osiem 

wzrosła o parę stopni. – Śmiesz skamleć o litość?! 
Wśród nas nie ma miejsca na przebaczenie. Ani 
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na błędy.
– Nie popełniliśmy żadnego błędu.
– Co?! – budynek zatrząsł się w posadach, a ogni-

ste fale za plecami Lorda chlusnęły deszczem iskier. 
– Adam Logan przeszedł na stronę wroga, a ty 
twierdzisz, że wszystko poszło zgodnie z planem?

– Pozwól wytłumaczyć, panie.
– Zatem mów. Ciekawi mnie, jakiż też wymyślisz 

wybieg, zanim trafisz na wieczność do najniższych 
kręgów.

Wspomnienie o najodleglejszym miejscu kaźni 
wstrząsnęło czarną duszą Mendeusa. Od razu za-
czął tłumaczyć:

– Od początku wiadomo było, że nie zdołamy 
nakłonić Logana do współpracy. Dzięki nadzwy-
czajnej umiejętności poznał naszą naturę, a żaden 
człowiek po czymś takim nie podpisze cyrografu. 
Z kolei kuszenie poganina nie miało sensu, bo mu-
siałby popełnić doprawdy straszliwą zbrodnię, 
żeby po śmierci do nas trafić. Nocne życie, alkohol 
i panienki to zbyt mało dla jego sumienia, wobec 
niewątpliwych zasług dla Kościoła – Mendeus splu-
nął wymówiwszy znienawidzone słowo. – Mimo 
wszystko z początku chcieliśmy go zabić, aby przy-
najmniej nigdy więcej nie psuł nam szyków.

Zaryzykował szybkie spojrzenie na Lorda, lecz 
napotkał wzrok, który zwiastował wszystko, co naj-
gorsze. Zaczął więc mówić jeszcze szybciej:

– Wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję i w od-
powiedniej chwili Natalia sprowadziła go do tamtej 
rezydencji. W sam środek mafijnej transakcji, rzecz 
jasna. Nasi stróże czuwający przy gangsterach za-
dbali, by podszepnąć myśl o zabiciu niewygodnych 
świadków. Zgodnie z oczekiwaniami pojawił się 
wysłaniec wroga – Mendeus splunął ponownie – 
i postąpił w łatwy do przewidzenia sposób.

W tej chwili na twarzy Lorda odmalowało się 
zaskoczenie. Opowieść wyraźnie go zainteresowała, 
a już najbardziej wzmianka o przewidzianej reakcji 
anioła. Słuchał z uwagą.

– Tak więc owszem, Adam Logan zdołał uniknąć 
śmierci. Jednakże został ochrzczony, co natychmiast 
pozbawiło go owej nadzwyczajnej umiejętności do-
strzegania istot nadprzyrodzonych.

– Powiadasz więc...? – Lord przekrzywił głowę.

– Że przestał stanowić bezpośrednie zagroże-
nie. Co więcej, teraz jest zwyczajnym człowiekiem, 
chrześcijaninem, który w dodatku posiada wy-
jątkowo giętkie sumienie. Wystarczy zastosować 
zwyczajne metody, przed którymi będzie zupełnie 
bezbronny. Wszystko, co w dotychczasowym życiu 
uchodziło mu płazem, obróci się przeciwko niemu.

Piekielny namiestnik potarł brodę. Dłonie zosta-
wiły na twarzy smolisty ślad.

– Zwyczajny chrześcijanin? – zapytał, a powie-
trze w pokoju przestało razić płuca.

– Z chwiejnym sumieniem – podszepnął Men-
deus.

Na wargach Lorda zagościł uśmiech. Zrazu ma-
lutki grymas, który wnet rozciągnął się od ucha 
do ucha.

– Tam do czarta, solidna robota, Mendeusie. 
Brawo. Zwyczajny chrześcijanin, no, no. Pocieszne, 
doprawdy pocieszne. Cóż, w takim razie nie pozo-
staje nic więcej do dodania. Żegnam.

Odwrócił się i podążył przez ognisty most roz-
ciągnięty nad morzem płomieni. Kręcił przy tym 
głową z niedowierzaniem, a wreszcie wybuchnął 
śmiechem. Rechot odbijał się echem w pokoju nu-
mer osiem jeszcze na długo po tym, gdy portal zo-
stał zamknięty.

wojciech Kosman

Z wykształcenia in-
żynier energetyk, z za-
miłowania też inży-
nier energetyk. Pracuje 
na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach, opowia-
dania pisze późnymi 
wieczorami, gdy reszta 
domowników już chra-
pie. Kiedyś stworzy 

powieść, która z miejsca zostanie bestsellerem, 
a potem do końca życia będzie pisał jej sequele 
i prequele. Już niedługo. Naprawdę.
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Dla Dominika

Good day my angel
I'll great you with black and white

What do you want more
The day's too short and the night belongs to us

In my eyes you can see
Fear of your future

In my soul there's no shelter
Under your wings shadow

Good day my angel
I can hear your knocking at my gates

Do you bring today happiness
Or the ray may run to words the lie

Spread your wings so that
I would feel a piece of heaven

Spread your wings so that
I would feel no pain when I die…

Myslovitz - "Good Day My Angel”

Katarzyna Zalecka Noetting

Martwe myśli
I Najpierw opowiem wam pewną historię. W re-

aliach starego świata, dlatego też będzie iście fan-
tastyczna. Opowiem co działo się na krótko przed 
Armagedonem. 

Z Lukiem zaczęłam się spotykać, gdy miałam 
osiemnaście lat. Zawsze bardzo dobrze się między 
nami układało. I choć może ten związek nie był 
dokładnie taki, jak to sobie kiedyś wyobrażałam, 
prędzej zmieniłabym własne fantazje niż rzeczywi-
stość. Było pięknie. Cud, miód i orzeszki, nie ina-
czej. Przynajmniej dla mnie.

Nie sądzę, żeby Lukowi było ze mną źle. Myślę, 
że mnie kochał. Nawet wtedy, gdy zaczął myśleć 
o Marceli i się do niej dobierać. Nie powiem, że fa-

cet to świnia, tylko że człowiek to świnia. Bo równie 
dobrze to mogła być Marcela. Padło jednak na Luka. 
W sumie szkoda, ale tak było. Cholera.

Marcela miała tylko mnie. Zawsze, o każdej po-
rze i na każde zawołanie. Potem pojawił się Luk 
i sielanka się skończyła. Powiem to brutalnie, ale 
olałam ją. I pewnie zrobiłabym to jeszcze raz. Byłam 
tak zakochana, że nic innego się nie liczyło. Marcela 
początkowo miała do mnie pretensje, ale potem jej 
przeszło. Czas zrobił swoje. 

Los bywa niestety złośliwy. Możesz kogoś kochać, 
a mimo to wiesz, że świat nie kończy się na nim. Mo-
żesz czasem myśleć o kimś innym, marzyć, zastana-
wiać się, co by było, gdyby wszystko potoczyło się 
inaczej. Możesz siedzieć obok kogoś takiego w au-
tobusie i czuć motylki w brzuchu. A najlepsze – mo-
żesz iść do łóżka z kimś, kto na palcu nosi pierścień 
Atlantów, podczas gdy ty nosisz ślubną obrączkę. 

Rzecz jasna wszystko zależy od Ciebie, ale sam 
fakt, że podświadomie możesz myśleć o kimś innym 
niż o osobie, którą kochasz w taki sposób budzi mój 
głęboki niepokój i irytację. Nie powinno tak być!

Ale może właśnie o to chodzi? Może na tym po-
lega miłość? Że kocha się mimo wszystko. Że się 
walczy i wybacza? Ale Lukowi ta walka wyraźnie nie 
szła, mam nadzieję, że nie dlatego, że się nie starał. 
Jeśli zaś chodzi o mnie i wybaczanie, to Armagedon 
uwolnił mnie od konieczności wyboru. Po prostu 
przeszłość przestała mieć znaczenie. Nie chciało mi 
się więcej o tym myśleć. Teraz wartość miało to, czy 
będę się miała gdzie schronić i czy znajdzie się coś, 
co będę mogła wsadzić do garnka. Rozumiecie, tego 
typu rzeczy, nie jakieś wybaczanie.

W każdym razie Luk dał się ponieść hormonom. 
Było to dla mnie tym bardziej szokujące, że nigdy 
nawet słówkiem nie wspomniał, iż Marcela tak 
mocno na niego działa. Dobrze przynajmniej, że się 
do wszystkiego przyznał, choć myślę, że właściwie 
nie miał wielkiego wyboru. 

Znam Marcelę od czternastu lat. Marcela… Ma 
chyba najbardziej wrażliwe sumienie ze wszystkich 
ludzi, jakich kiedykolwiek znałam. Obarcza się na-
wet winą za czyny, których nie popełniła. Gdyby 
więc Luk siedział cicho jak mysz pod miotłą, Marce-

Tekst zajął trzecie miejsce
w konkursie Otuleni Natchnieniem
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la i tak wyśpiewałaby mi wszystko jak na spowiedzi.
Widocznie jednak Luk doszedł do wniosku, że 

to on powinien poinformować mnie       o zaistnia-
łej sytuacji, bo pojawił się w moim domu pierwszy. 
Wystarczył mi rzut oka na niego, by zrozumieć, że 
stało się coś niedobrego. Zawsze wiedziałam, kiedy 
coś go gnębiło,    a tym razem zmartwienie to było 
wyjątkowo dobrze wyeksponowane. Zastanawiam 
się, ile     z tego świadomie wykreował, a ile było 
naturalne.

- Co się stało? – zapytałam, gdy już zamknęły się 
za nami drzwi mojego pokoju. – Wyglądasz jak je-
den wielki problem. 

Luk westchnął tak, jakby mu coś leżało na oskrze-
lach i przygryzł wargę. Niemal namacalnie czułam, 
jak bardzo jest podenerwowany i spięty.

- Jutro przyjdzie do ciebie Marcela. Chce ci coś 
powiedzieć. Chodzi o to, co zrobiłem. 

- Nie rozumiem. Co zrobiłeś? Co ona ma 
do tego?

Luk po raz kolejny westchnął i na chwilę ukrył 
twarz w dłoniach. 

- Ona mi się podoba. Nawet bardzo. Poniosło 
mnie trochę…

Chciałam coś powiedzieć, zacząć krzyczeć, może 
nawet go uderzyć, ale jedyną moją reakcją był stłu-
miony jęk.

- Rilla, przepraszam! Naprawdę cię przepraszam. 
Kocham cię.

To jego „Kocham cię” zabolało mnie chyba 
jeszcze bardziej niż całe te cholerne przeprosiny. 
Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że bardzo 
rzadko sam od siebie mi to mówił. A po drugie, po-
nieważ wiedziałam, że nie kłamie.

Cholera! Jasna cholera! Niech to wszystko szlag 
trafi!

W sumie życzenie się spełniło, bo kilka godzin 
później nadszedł Armagedon. I jeżeli Marcela za-
cznie mi wmawiać, że koniec świata to na pewno jej 
wina, przysięgam – powiem, żeby nie uważała się 
za nie wiadomo kogo, i że jeśli ktokolwiek poza Bo-
giem jest winny, to jestem to ja.

- I co ja mam ci teraz powiedzieć? – zapytałam 
po dłuższym czasie okropnego, duszącego mil-
czenia. – Co chcesz usłyszeć? Wybaczam ci, niech 
wszystko będzie tak jak dawniej?

Głos mi się załamał na „tak jak dawniej”. Bałam 
się, że lada chwila wybuchnę płaczem. Nie chciałam 
się mazać. Po prostu czułam, że nie powinnam. 

Luk tymczasem jakby zebrał się w sobie i spoj-

rzał mi w oczy.
- Prawdę mówiąc myślę, że dobrze będzie, jeśli… 

Jeśli zostanę sam. Nie zasługuję na kogoś takiego jak 
ty. Nie zasługuję na jakikolwiek związek.

- Co?! – zawołałam, czując jak miejsce żalu zaj-
muje w tempie natychmiastowym wielka złość. – 
Co to za cholerne pieprzenie?! 

- Rilla, spokojnie. Nie chcę cię ranić. Ja… Nie 
mam nad sobą kontroli, muszę dojść do…

- Idź sobie! – wrzasnęłam, przerywając jego tłu-
maczenia. – Liczę do trzech…

Sama nie wiem skąd mi się wziął tak durny tekst 
jak „Liczę do trzech”, w każdym razie podziałał. 
Już po chwili widziałam, jak Luk idzie szybkim 
krokiem w stronę furtki, jak przechodzi przez uli-
cę i znika za rogiem pobliskiego domu. I już. Tak 
po prostu sobie poszedł. Ale właściwie o to go pro-
siłam, czyż nie?

Rzecz w tym, że jego postanowienie, by ze mną 
zerwać całkowicie wytraciło mnie         z równowagi. 
Związał mi ręce, nie pozostawił żadnego ruchu. Nie 
powiedział: Wiem, że jestem perfidnym draniem, 
bo Cię zdradziłem, ale błagam uczyń mi tą łaskę 
i wybacz, bym mógł naprawić to, co spieprzyłem. 
Chcę dalej być z tobą, choć nie jestem tego godzien. 
I tak dalej i tak dalej. Wówczas zdałby się na mnie. 
Ale nie, on chciał być sam. Zdecydował za nas oboje 
i sam siebie ukarał. A przy okazji i mnie, odbierając 
jedyny przywilej jaki w tej sytuacji miałam. I cóż mi 
pozostało? Przecież nie pobiegnę za nim i nie poni-
żę się do tego stopnia, by go błagać, aby wrócił.

Popłakałam się, a potem założyłam buty i po-
szłam do Marceli. W zasadzie poszłam to niezbyt 
dobre określenie, bo przez całą drogę biegłam. Do-
brze, że Marcela nie mieszka zbyt daleko, bo możli-
we, że dostałabym jakiegoś ataku serca, czy czegoś 
takiego.

Okazało się, że Marcela również płakała i pomy-
ślałam, że ją za to zabiję. Po cholerę ryczała?! Nie 
miała prawa! Ja miałam, ale nie ona. Wygarnęłam 
jej to, ale wcale się nie uspokoiła. W każdym razie 
po dłuższym czasie, gdy obie ochłonęłyśmy, zapyta-
łam Marcelę co się właściwie stało.

- Pocałował mnie – powiedziała nieswoim gło-
sem. – Marzyłam o tym od kiedy pierwszy raz go 
zobaczyłam. Wtedy jeszcze nawet nie wiedział jak 
się nazywam. Ani jak ty się nazywasz…

W tym momencie przerwała i znowu zaszlochała, 
dławiąc się przy tym, jakby coś jej siedziało w gar-
dle. W burzy potarganych, kasztanowych włosów, 
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z mnóstwem wielkich piegów - kiedyś radziłam jej 
zgłosić się z nimi do Księgi Rekordów Guinnessa, 
ale nie chciała - i z zaczerwienionymi oczyma wy-
glądała naprawdę okropnie. Nie żeby była nieładna. 
Sądzę, że faceci uważali ją zawsze za dużo bardziej 
atrakcyjną ode mnie. Ja byłam blada, chuda, płaska 
i tak dalej, a Marcela wręcz przeciwnie.

A jednak Luk wybrał właśnie mnie. Chyba już 
do końca życia będę się zastanawiać dlaczego. 
W każdym razie Marcela mówiła prawdę – szala-
ła za Lukiem odkąd wkroczył do naszej szkolnej 
stołówki w tych obłędnie czerwonych trampkach. 
A mimo to, tak się jakoś stało, że to ja zaczęłam się 
z nim spotykać. Kurde, życie faktycznie jest nie-
sprawiedliwe. 

- No i co dalej? – zapytałam zrezygnowanym gło-
sem. 

Nie miałam już siły się na nią złościć. Na Luka 
zresztą też. Nie czułam nawet żalu. Prawdę mówiąc 
było mi tylko jakoś tak źle i mdło. Tyle.

- Nie mogłam, Rill – zaszlochała znowu Marcela 
i głośno wysmarkała nos w chusteczkę.

Sporo innych chusteczek leżało dookoła niej 
na sofie i na podłodze. Czasem miałam wrażenie, że 
Marcela po prostu lubi płakać. W każdym razie nie 
ulegało wątpliwości, że kocha bałagan.

- Nie mogłaś? – uczepiłam się rozpaczliwie ostat-
niego zwrotu. – Czego niby nie mogłaś?

- No bo ja… Ja się nigdy z nikim nie całowa-
łam…

Dalszą wypowiedź przerwał jej kolejny atak pła-
czu. Wywróciłam oczami i na chwilę przymknę-
łam powieki. Marcela znowu zaczynała działać mi 
na nerwy.

- To całowałaś się z nim w końcu, czy nie?
- Taaak – zawyła Marcela. – I nieee!
Jęknęłam i zrobiło mi się naprawdę niedobrze. 
- Nie ma nikogo w łazience? – upewniłam się 

na wszelki wypadek.
- Nie, nie maaa – wychlipała Marcela. – Nikogo 

nie ma w domu.
- Okey. No to może mi w końcu wyjaśnisz jak 

to było? Bo za cholerę nic nie rozumiem.
- Rozmawialiśmy i on jakoś tak dziwnie na mnie 

spojrzał. A potem… - zrobiła głęboki wdech, po czym 
przycisnęła jedną ze swoich wymiętoszonych chuste-
czek do piersi. - Potem mnie pocałował. A ja spani-
kowałam i się odsunęłam. Po jakimś czasie.

- Jakimś czasie?
- Przepraszam, naprawdę prze…

- Będę już szła – powiedziałam, ruszając w stro-
nę drzwi.

Marcela pośpiesznie zerwała się z miejsca, 
po czym pobiegła za mną. Kiedy zakładałam buty, 
stanęła akurat tak, że zasłaniała mi światło, ale nie 
miałam ochoty się do niej odzywać, więc ścierpia-
łam to.

Po jakimś czasie – myślałam, wiążąc sznurów-
ki. – Akurat! Jak ją znam, wyrwała się natychmiast. 
Najszybciej, jak tylko mogła.

- Dlaczego to zrobiłaś? – zapytałam, prostując 
się.

- Znaczy się, co zrobiłam?
- Dlaczego mu się wyrwałaś? Przecież go ko-

chasz!
Ze zdziwienia oczy Marceli zrobiły się wielkie 

jak spodki.
- Ale… - zaczęła i urwała.
Posłałam jej pogardliwe spojrzenie. Nie chciałam 

tego robić, ale jakoś tak samo wyszło. Zaraz potem 
moja ręka chwyciła klamkę od drzwi wyjściowych.

- Rilla! – zawołała jeszcze Marcela.
Myślałam, że zacznie się produkować, gadać coś 

o Luku, o sobie, o mnie, a tymczasem ona zapytała 
po prostu, czy nie chcę iść do łazienki.

- Pytałaś się przecież, czy jest wolna…
I wtedy to się stało. Poczułyśmy wstrząs. Po nim 

kolejny i jeszcze następny. Drgania były tak silne, że 
odczuwałam je praktycznie całym ciałem. Miałam 
nieomal wrażenie, jakby ktoś wsadził mi do brzu-
cha rękę i zaczął żonglować żołądkiem. Momen-
talnie ze ścian zaczął sypać się tynk, pękały mury, 
a wszystko w zasięgu wzorku szaleńczo podskaki-
wało. Wkrótce rozpętało się prawdziwe piekło.

Rozpoczął się Armagedon.

II
W panice zbiegłyśmy do piwnicy. Nie mam po-

jęcia ile czasu mogłyśmy tam spędzić    w zupełnych 
ciemnościach. Czas ten wydawał mi się wieczno-
ścią. Jeszcze nigdy w życiu tak się nie bałam. Zie-
mia co prawda przestała się ruszać, ale nad naszymi 
głowami przetaczały się, jedna za drugą gwałtow-
ne burze. Pioruny uderzały tak gęsto, że powietrze 
wręcz iskrzyło się od elektryczności. Od gromów 
i porywistego wiatru wciąż pękały ściany, jakby ktoś 
chciał je zetrzeć na drobny maczek. Wicher zawodził 
obłąkańczo w ruinach nad naszą głową, a ja miałam 
wrażenie, że to nie żywioły, lecz śmiech szatana.

Marcela na zmianę płakała i modliła się, wtulona 
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w moje ramię, a ja tkwiłam                w bezruchu w ką-
cie piwnicy jak sparaliżowana. Byłam przygotowana 
na to, że mogę umrzeć w każdej chwili, w każdej se-
kundzie, nim kolejny raz zaczerpnę powietrza. 

Po potwornie długim czasie wszystko się uspo-
koiło. Skoro nadal żyłyśmy, piwnica najwidoczniej 
oparła się destrukcyjnej sile Armagedonu. W egip-
skich ciemnościach nie potrafiłam jednak tego 
stwierdzić. Nie wykluczałam możliwości, że po-
mieszczenie jest         w dużym stopniu zasypane 
gruzem. 

W końcu wstałam, ale gdyby nie odczucie nie-
przyjemnej wilgoci w butach, pewnie nawet bym 
tego nie zauważyła, takie ogarnęło mnie otępienie. 
Po omacku, bardzo powoli zaczęłam iść przed sie-
bie. Okazało się, że cała podłoga zalana jest wodą, 
czyniąc z piwnicy olbrzymią, ale na szczęście bardzo 
płytką kałużę (nas woda nie dosięgła, gdyż przycup-
nęłyśmy na stercie desek). Co jakiś czas wpadałam 
na różne rzeczy, ale były to sprzęty, które zwykle 
napotyka się w piwnicy – wiadra, skrzynki z narzę-
dziami, drabina. Tak obeszłam całe pomieszczenie 
i wróciłam do Marceli.

Po krótkiej naradzie postanowiłyśmy wyjść 
na zewnątrz. Zanim jednak wydostałyśmy się z piw-
nicy, upłynęło bardzo dużo czasu. Wstępne oględzi-
ny pomieszczenia nie ujawniły bowiem istotnego 
faktu, że całkowicie zasypane są schody.

Wiekami zdejmowałyśmy gruz ze stopni, ale my-
ślę, że zajęło by to nam o wiele więcej czasu, gdyby 
Marcela przez przypadek nie natrafiła na latarkę. 
W świetle, choć skąpym ustaliłyśmy kolejność usu-
wania szczątków budynku i dzięki temu odgruzo-
wanie poszło sprawniej.

Na zewnątrz przywitało nas słońce. Było wyjąt-
kowo duszno i gorąco, nawet jak na lipiec.

Z jednopiętrowego domu Marceli prócz piwnicy, 
pozostał właściwie tylko parter. Fragmenty pierw-
szego piętra sterczały złowrogo tu i ówdzie, w każ-
dej chwili grożąc zawalaniem, ale moja przyjaciółka 
nie widziała tego. Pogrążona w amoku, załamując 
ręce, rzuciła się przed siebie, szeroko rozwartymi 
oczyma chłonąc obraz tego, co jeszcze niedawno 
było jej domem. 

- Marcela! – krzyknęłam. – Uważaj! Może być 
niebezpiecznie…

W tym momencie głos jakby uwiązł mi w gardle. 
Marcela nieświadoma zagrożenia pochyliła się wła-
śnie nad potarganymi, rozwleczonymi po podłodze 
zeszytami, w których zapisane były jej opowiada-

nia i książki. Zaledwie kilka metrów nad nią wi-
siał praktycznie na włosku olbrzymi obryw sufitu. 
Patrzyłam na niego jak zahipnotyzowana, a bryła 
uginała się coraz bardziej i bardziej, jakby siedzia-
ła na niej jakaś niewidzialna istota. Wiedziałam, że 
za chwilę będzie za późno. Marceli nie było. Na pod-
łodze, w ogromnej kałuży klęczało tylko jej przera-
żone ciało. W wodzie widziałam drżące, rozmazane 
kontury ludzkiej sylwetki, niczym zapowiedź tego, 
co się za chwilę stanie, niby dowód jej kruchości, 
symbol przemijania.

Nie zastanawiając się w ogóle nad tym, co robię, 
z niemym krzykiem rzuciłam się        w stronę przy-
jaciółki. W huku walącego się sufitu, upadłyśmy 
obie zaledwie metr dalej, na stertę połamanych me-
bli. Przez kilka sekund byłam tak oszołomiona, że 
nie czułam absolutnie nic – ani bólu, ani jakichkol-
wiek emocji. A potem wszystko w jednej chwili dało   
o sobie znać. Uświadomiłam sobie, że potwornie 
pieką mnie ręce, a prawa noga pulsuje bólem. Roz-
warłam powieki i napotkałam ogromne, wypełnio-
ne strachem oczy Marceli. Leżałyśmy tak razem kil-
ka minut, wpatrzone w siebie, drapieżnie wczepione 
w swoje ubrania. Świat tonął w ciszy.

A potem moja przyjaciółka zamrugała nagle, 
puściła mnie i usiadła. Podniosłam się także i obie 
spojrzałyśmy na stos betonowych odłamków, które 
jeszcze niedawno były fragmentem sufitu. Marcela 
głośno przełknęła ślinę i popatrzyła na mnie. Nic 
nie powiedziała. Nie musiała. Jej spojrzenie w zu-
pełności wystarczyło, by wyrazić wdzięczność.

Na szczęście żadnej z nas w wyniku upadku, nie 
stało się nic poważnego. Kilka minut później wy-
szłyśmy więc z domu. 

Już nawet nie pamiętam, co spodziewałam się 
ujrzeć na zewnątrz. Chyba po prostu gołe pole usia-
ne morzem okruchów i odłamków. Tymczasem 
wszystko nadal stało – budynki, drzewa i inne ta-
kie. Oczywiście nie wyglądały najlepiej – jak jedna 
wielka ruina. Ale stały     i to trochę podniosło mnie 
na duchu.

Sterczałyśmy chwilę na chodniku przed domem 
Marceli, gapiąc się na wszystko jak oniemiałe, póki 
nie dojrzałyśmy grupki idących w naszą stronę lu-
dzi. A więc inni także przeżyli! 

Nie było jednak wśród ocalałych moich rodzi-
ców. Ani rodziców i młodszego brata Marceli. Ani 
Luka.
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III
Czułam przerażającą pustkę, jakby absolutnie 

nic nie miało sensu. Nie wiedziałam, co ze sobą zro-
bić. Całymi godzinami wraz z Marcelą siedziałam 
w prowizorycznie skleconym szałasie w pobliżu 
ruin jej domu, wpatrując się w niebo. 

Był także ból. Całe morze bólu. Szlochałam i wy-
łam, dopóki potrafiłam wydusić           z siebie łzy 
i zaczerpnąć powietrza. Od płaczu puchła mi twarz 
i kłuło serce.

I w końcu złość, furia niemal. Gniew na Boga, 
na los, na wszystko i na nic. By tylko dać upust 
swojej wściekłości niszczyłam to, co i tak już było 
zniszczone. Raniłam sobie przez to ciało do krwi, 
ale fizyczny ból nie potrafił zagłuszyć rozpaczy mo-
jej duszy. 

Robiłam wszystko, by tylko poczuć ulgę, ale tak 
naprawdę cierpienie mógł uśmierzyć jedynie czas.

Mijały dni i tygodnie i trzeba było zacząć coś ro-
bić. Trzeba było żyć i starać się jakoś to życie utrzy-
mać. Prędko okazało się, że brakuje wody, bo desz-
czówka pochodząca                   z Armagedonu szybko 
wyschła. Poza tym nie mieliśmy również jedzenia 
i podstawowych środków do życia. 

Jakby tego było mało, mówiono o potworach. 
O cieniach, które po zmierzchu przemykają się 
w ruinach. Szeptano o duchach, które zawodzą 
w pustych przestrzeniach,       o milionach dusz 
uwięzionych w jakimś pośrednim świecie. Nie 
do końca wierzyłam w te opowieści, a jednak skryły 
się w moim sercu pod postacią lęku, który nie mija 
i odbiera poczucie bezpieczeństwa.

W tych ciężkich chwilach otuchy dodawała mi 
właściwie tylko Marcela. Wszystko robiłyśmy ra-
zem. 

Myślałam trochę o Luku i o tym, co zrobił, ale 
nie czułam już żadnej złości. Nie wiem, która z nas 
bardziej rozpaczała, kiedy go znaleziono. Gdy przez 
łzy spojrzałam na czerwoną, wykrzywioną z bólu 
twarz Marceli, zamiast się wściekać, mocno ją przy-
tuliłam. I tak płakałyśmy razem, dzieląc to samo 
cierpienie i ten sam los.

Ludzie byli załamani, a zarazem zdeterminowa-
ni. Choć starano się zaprowadzić jakiś porządek 
i sprawiedliwość, każdy i tak myślał tylko o sobie. 
I ponieważ ludzie są ludzcy tylko w ludzkich wa-
runkach, a panujące po Armagedonie warunki 
zdecydowanie ludzkie nie były, ludzie przestali być 

Kamil Dolik
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ludzcy. 
Pewnego dnia do naszej „miejscowości” przyje-

chali mężczyźni na motorach. Zabrali nam wszyst-
ko, to znaczy te resztki żywności i napitku, o które 
biliśmy się między sobą. Zostaliśmy z niczym i nikt 
już się nie łudził. Wiadomo, co to oznaczało – 
śmierć. Tym razem nie mogliśmy się jej wywinąć. 

Nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg, dlate-
go większość ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie 
skakali sobie do gardeł postanowiła połączyć swoje 
siły. Doszli do wniosku, że ponieważ nie mają nic 
do stracenia, pójdą walczyć. No i poszli. Nikt nie 
wrócił, oprócz jednej Pani Bri, której zabrano nawet 
ubranie, choć podejrzewam, że nie uczyniono tego 
ze względu na tych kilka szmatek.

Pani Bri powiedziała nam, że tamtych było 
co najmniej dwa razy tyle, co nas. Dowodził nimi 
mężczyzna, który sam siebie nazywał Rivenem 
Black Flame’em. Miał wśród swoich ogromny po-
słuch.

- Nie widziałam go zbyt dobrze – wychlipała. – 
Gdy już było po wszystkim, przywieźli go na chwilę 
samochodem, powiedział swoim ludziom kilka słów, 
a potem odjechał, jakby nic go nie obchodziło. 

Mimo, że Pani Bri była w wieku naszych mam, 
Marcela przytuliła ją i pogłaskała po głowie. Tak, 
Marcela mimo wszystko wciąż pozostała sobą. Aż 
zastanawiam się, jak to możliwe, że chciało jej się 
być dobrą. Ale widocznie Marcela tak już miała – 
po prostu  nie potrafiła być inna.

Podczas gdy moja przyjaciółka pocieszała roz-
trzęsioną Panią Bri, mnie dosłownie skręcało z gło-
du. Ostatnio było naprawdę krucho z jedzeniem, 
nie wspominając już o piciu. Dosłownie chudłam 
w oczach. Umierałam. 

Widmo rychłej śmierci obudziło we mnie sza-
leństwo i niewiarygodną determinację. 

- Mam plan – oznajmiłam Marceli następnego 
dnia rano.

Marcela nie odpowiedziała, tylko zamruczała 
coś pod nosem. Pochyliłam się nad nią – była ledwo 
przytomna.

- Cholera – mruknęłam i poczułam budzącą się 
we mnie wściekłość.

Jakim prawem dzieją się takie rzeczy?!
Samotnie ruszyłam do piwnicy, w której się ukry-

wałyśmy podczas Armagedonu. To, co tam kiedyś 
widziałam podsunęło mi bowiem pewną myśl. 

Zapaliłam latarkę i modląc się, by bateria nie pa-
dła, kiedy będę na dole, zaczęłam schodzić po scho-

dach. Pchnęłam drewniane drzwi i w tym samym 
momencie usłyszałam przeciągły szmer. Włosy sta-
nęły mi dęba ze strachu. Coś ruszało się w stercie 
desek pod ścianą.

O cholera!
Stałam chwilę jak sparaliżowana, nie wiedząc, 

co mam robić. 
To na pewno szczur - myślałam gorączkowo. – 

Albo kilka szczurów.
Przełknęłam głośno ślinę i pożałowałam, że 

nie wzięłam ze sobą pistoletu Marceli. Zawahałam 
się, czy czasem po niego nie wrócić, ale co by mi 
to dało? Nie byłam dobra        w strzelaniu, nie wiem 
czy trafiłabym do nieruchomego celu, a co dopiero 
do błyskawicznie poruszającego się zwierzęcia.

Skąd to cholerstwo się tam wzięło? Czy buszo-
wało w ciemnościach już wtedy, gdy wraz z Marcelą 
kuliłyśmy się pod ścianą?

Na myśl o tym, że kilka dni siedziałam obok 
szczura, zrobiło mi się słabo. Ale nie miałam czasu 
na użalanie się nad sobą. Postanowiłam, że mimo 
wszystko wejdę do piwnicy   i zabiorę to, po co przy-
szłam. Nic nie mogło mnie powstrzymać. 

Czując rozsadzającą mnie adrenalinę zrobiłam 
dwa kroki przed siebie. Wtedy usłyszałam przeraź-
liwy pisk.

- Sukinsynu! – zawołałam, nieomal płacząc 
ze strachu. – Nie waż się ruszać!

Jakby na przekór moim słowom, deski na nowo 
poczęły chrobotać. W panice rozejrzałam się wokół 
siebie i porwałam pierwszą rzecz, jaka znajdowa-
ła się w zasięgu ręki, czyli łopatę. W tym samym 
momencie szczur, popiskując wylazł ze swojej kry-
jówki. Był ogromny. Przez sekundę wpatrywał się 
we mnie, po czym z piskiem rzucił się w moją stro-
nę. Wrzasnęłam i zamachnęłam się łopatą. Szczur 
zręcznie ominął przeszkodę i czmychnął schodami 
na górę. 

Walczyłam z pokusą zostania na dole, ale do-
szłam do wniosku, że muszę sprawdzić, co z Marce-
lą. Wciąż ściskając w ręce łopatę, wbiegłam po scho-
dach. Na górze panował spokój,  a gdy dotarłam 
do naszego szałasu, moja przyjaciółka wciąż leżała 
nieruchomo na posłaniu.

Westchnęłam i wróciłam do piwnicy. Stał tam 
stary motor ojca Marceli. Szczęśliwie udało mi się 
znaleźć także trochę benzyny. Sapiąc i niewiary-
godnie się pocąc, zdołałam jakoś wytargać maszynę 
schodami na górę. Gdy stanęłam w przedpokoju, 
przed oczami zatańczyły mi kolorowe plamy i mu-
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siałam się oprzeć o ścianę, żeby nie upaść. 
Kiedy już doszłam do siebie, kilkoma ruchami 

oczyściłam motocykl z pajęczyn. Na resztę kosme-
tycznych zabiegów szkoda mi było fatygi. Wlałam 
do baku całą benzynę            z kanistra i poszłam 
po Marcelę. Tym razem wydawała się nieco bardziej 
przytomna.

- Marcela, mam motor twojego taty. Zabieramy 
się stąd.

- Co…?!
Spojrzała na mnie ze zdziwieniem i uniosła 

na łokciu.
- Nie słyszysz, co mówię? Jedziemy. Już!
- Bredzisz, Rill.  – orzekła Marcela z nutą trwogi. 

– Gdzie niby chcesz jechać?
- Do Rivena.
- No i po co? Zgwałcą nas tam jak Panią Bri!
- Ale może przynajmniej dostaniemy coś do żar-

cia! – zawołałam ze złością.
Ostatnio wybuchy wściekłości zdarzały mi się 

na okrągło. 
- Chcę żyć.
- Oni też – odparła trzeźwo Marcela. – Więc dla-

czego mieliby się z nami dzielić żarciem? Łatwiej 
będzie im nas ukatrupić. 

- Słuchaj, wszyscy świrują na punkcie tego Ri-
vena. Jeśli go kropniemy, to wywołamy niezłe za-
mieszanie. Wtedy weźmiemy żarcie i w nogi, rozu-
miesz?

- Jesteś wariatką – Marcela wywróciła oczami.
- A co chcesz niby zrobić? Masz lepszy pomysł?
Marcela wzruszyła ramionami.
- To nie ma sensu. Chcesz tylko przedłużyć swoją 

agonię.
- Dokładnie tak! – zawołałam. – Żebyś wiedziała! 

Może w międzyczasie spadnie deszcz, może znaj-
dziemy jakiegoś zwierzaka…!

- Nie oszukuj się, Rill – westchnęła Marcela 
i zwilżyła językiem spierzchnięte wargi. – To jest 
koniec. 

- No i dobrze – powiedziałam. – W takim razie 
umrę walcząc o żarcie, a nie leżąc          i użalając się 
nad sobą!

- Nie widzę sensu…
- Ale ja widzę! – przerwałam jej. – Jadę. I nie ob-

chodzi mnie co o tym myślisz!
- Świetnie – powiedziała Marcela ze złością. – 

W takim razie wiedz, że ja zostaję. 
- Jesteś głupia! – zawołałam, łapiąc się za głowę, 

bo do prawdy nie mogłam pojąć jak ktoś dobrowol-

nie może się godzić na coś takiego. – Jesteś tchó-
rzem!

- Być może – odparła moja przyjaciółka, a na jej 
ustach na chwilę zagościł nikły uśmiech – ale mam 
do tego prawo.

Chwilę mierzyłyśmy się wzrokiem, czekając aż 
któraś ustąpi, ale żadna z nas nie chciała zmienić 
zdania.

- Mogę wziąć broń? – zapytałam w końcu.
- I tak ci nie pomoże.
- Wiem.
Wzruszyła ramionami i rzuciła mi leżący przy jej 

posłaniu rewolwer.
- Wiesz gdzie są naboje.
- Wiem.
Chciałam jak najszybciej wyruszyć w drogę. 

Czułam się jakbym dosłownie wychodziła ze skó-
ry. Pozostało tylko wziąć motor i pojechać. Mimo 
to jakiejś innej części mnie bardzo trudno było 
to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że wiązało się 
to z zostawieniem Marceli. 

Nie powinnyśmy się rozdzielać… 
Zatknęłam rewolwer za pasek dżinsów. Musia-

łam w nim ostatnio dorabiać dodatkowe dziurki.
- Uważaj na szczury – powiedziałam. – Jeden był 

w piwnicy, ale uciekł i może siedzieć w pobliżu.
Marcela kiwnęła głową.
- Wszystko będzie dobrze – odezwała się 

po chwili.
Wolałam tego nie komentować.

IV
Motocykl był dość masywny i nieco staroświec-

ki. Wytoczyłam go przed dom i jeszcze raz dokład-
nie obejrzałam.

Całe szczęście, że mój starszy kuzyn był miłośni-
kiem motorów. Całe szczęście, że mieszkał na wsi. 
Całe szczęście, że często spędzałam u niego waka-
cje...

Przekręciłam kluczyk w stacyjce. Motocykl za-
czął warczeć, a właściwie rzęzić, ale co najważniej-
sze zapalił. Wrzuciłam pierwszy bieg i próbowałam 
ruszyć. Maszyna podskoczyła i silnik gwałtownie 
zgasł. Zaklęłam siarczyście i jeszcze raz spróbowa-
łam zapalić. Tym razem udało mi się wystartować, 
za co nie omieszkałam podziękować Bogu.

Szosa wyjazdowa zawalona była kupą gruzu 
i śmieci. Jechałam slalomem, modląc się, by nie po-
dziurawić opon. Na szczęście gdy minęłam ruiny 
ostatnich zabudowań i znalazłam się pośród pól, 
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droga zrobiła się niemal zupełnie czysta.
Dodałam gazu i poczułam jak gwałtowny pęd 

powietrza podrywa do góry moje włosy. Rano je 
umyłam, darując sobie dzisiejszą rację wody. Może 
nie zrobię specjalnego wrażenia na Rivenie, ale 
przynajmniej nie wydam się mu odpychająca.

Do ruin Miasta dotarłam po około półgodzinnej 
wariackiej jeździe w pełnym słońcu. Byłam wykoń-
czona i zgrzana. Poza tym, podczas podróży przeży-
łam spotkanie z jednym        z potworów, o którym 
mówili ludzie. Nagle ujrzałam na szosie duży cień. 
Zadarłam do góry głowę i zobaczyłam, że po niebie 
leci dziwne czarne stworzenie. Wyglądało trochę 
jak wielki nietoperz, miało jednak również długi 
ogon i coś jakby wąsy, więc nietoperzem na pewno 
nie było. Dzięki Bogu stwór, czymkolwiek był, cał-
kowicie mnie zignorował.

Ludzi zauważyłam bardzo szybko. Stali w małej 
grupce i palili papierosy. Sami mężczyźni. I wszyscy 
uzbrojeni w jakieś dziwne duże karabiny. Zatrzy-
małam motor około stu metrów przed nimi. 

Byłam tak zaaferowana rychłą konfrontacją, że 
początkowo nie zwróciłam uwagi na nieprzyjem-
ny zapach w powietrzu i nie zauważyłam gromad-
ki wron tłoczącej się na czymś, co leżało na ziemi 

nieopodal miejsca, w którym stanęłam. Ptaszyska 
spłoszone moim pojawieniem się, z głośnym kraka-
niem wzbiły się w powietrze. 

Aż dziw, że ptaki przeżyły taki kataklizm – po-
myślałam, śledząc ich lot.

Już po chwili mój wzrok przykuło jednak coś 
zgoła innego. Wrony wcześniej siedziały na trupie. 
Leżał zaledwie kilka metrów ode mnie. Wyraźnie 
widziałam jego bezwładnie rozrzucone kończy-
ny, potargane ubranie i białą jak papier twarz. Ta 
twarz… Ptaki wydziobały mu oczy. Teraz zamiast 
szklistych gałek, straszyły puste oczodoły. Wokół 
nich bardzo kontrastowo na tle białej skóry odzna-
czały się częściowo zaschnięte strużki krwi. Wszę-
dzie, po całym ciele łaziły muchy. Zrobiło mi się tak 
potwornie niedobrze, że byłam pewna, iż za chwilę 
zwymiotuję. Czułam już nawet skurcze przepony, 
tyle że nie bardzo miałam czym rzygać. 

Nie mogłam oderwać wzroku od zwłok. Ze sta-
nu hipnozy wydobył mnie dopiero głos jednego 
z mężczyzn:

- Czego chcesz?
Zamrugałam oczyma i z wysiłkiem oderwałam 

wzrok od trupa. Patrzyłam teraz na rosłego blondy-
na z dużym, niekształtnym nosem. Podejrzewam, 

Kamil Dolik
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że miał go już nie raz złamany.
Widząc moją konsternację, facet roześmiał się 

paskudnie, a reszta mu zawtórowała.
Jesteś idiotką, Rillo – pomyślałam.
Zrozumiałam, że zbliżając się do tych typów, 

podpisałam na siebie wyrok śmierci. Następnego 
dnia o tej samej porze będę wyglądać jak tamten 
na ziemi.

- Czego, kurwa, chcesz? – powtórzył blondas.
- Gadać z Rivenem – odparłam najbardziej pew-

nym głosem, na jaki mnie było stać.
Powiodłam wzrokiem po zgromadzonych. Było 

ich czterech. Zauważyłam, że w tak zwanym mię-
dzyczasie pozbyli się papierosów. Jeden z mężczyzn 
zagwizdał cicho, reszta się zaśmiała. Zrobiło mi się 
słabo.

- Czemu nie. – Blondas machnął ręką pokazując 
zaparkowanego w pobliżu, lekko rozklekotanego 
Peugeota. Wóz nie miał szyb w oknach. – Chodź.

Ich niedwuznaczne spojrzenia ostrzegły mnie, 
żeby się na to nie godzić. Z południa powiał wiatr, 
niosąc ze sobą intensywny odór rozkładającego się 
ciała. Zastanawiałam się, czy mam jakieś szanse 
ucieczki, ale w tym smrodzie nie mogłam pozbierać 
myśli. 

- Eee… - zająknęłam się. – Nie chcę zostawiać 
motocykla. Pojadę na nim.

Faceci spojrzeli po sobie dziwnie i w końcu blon-
das skinął głową.

- Rób co chcesz.
Wsiadłam na motor, a oni poszli w stronę samo-

chodu. Patrzyłam jak wycofują wóz, wzbijając przy 
tym chmurę kurzu. Na chwilę auto się zatrzymało, 
a potem z piskiem opon ruszyło w stronę centrum 
miasta. 

Nie czekając ani chwili, zawróciłam motor 
i na pełnym gazie ruszyłam w przeciwną stronę. 
Tamci jakby tylko na to czekali, bo natychmiast 
zakręcili i ruszyli za mną. Cholernie się bałam, ale 
wierzyłam, że moja maszyna okaże się szybsza. Sro-
dze się jednak przeliczyłam. Jechałam na pieprzo-
nym przedwiecznym złomie! Wysiadł. Po prostu 
wysiadł!

Wiedziałam, że z motoru nie będę miała dłużej 
pożytku. Kiedy więc prawie się zatrzymał, zesko-
czyłam z niego i zaczęłam biec. Przed sobą miałam 
pustkę. Porośniętą pożółkłą trawą, spieczoną zie-
mię, z której przy każdym dotknięciu wzbijały się 
tumany kurzu. Nad horyzontem drżało z gorąca 
powietrze. 

Biegłam ile sił w płucach. Z każdą chwilą Peu-
geot coraz bardziej się jednak do mnie przybliżał. 
W pewnym momencie usłyszałam, jak ostro hamu-
je tuż za moimi plecami.          W biegu obróciłam się 
na chwilę. Z samochodu wyskoczyła cała czwórka 
oprychów i zaczęła pędzić w moją stronę. Wyszar-
pałam pistolet zza paska spodni i odbezpieczyłam.

Tylko co mi to da? 
Oni także mieli broń. W razie strzelaniny, moje 

szanse na przeżycie byłyby bardzo nikłe. Jeśli jed-
nak nic nie zrobię, również zginę. 

Zanim zdecydowałam się na cokolwiek, jeden 
z mężczyzn dogonił mnie i zwalił na ziemię. Stało 
się to tak szybko, że nawet nie zdążyłam krzyknąć. 
Poczułam jak moje biodro    i łokieć pulsują bólem.

Przestałam myśleć. W tej chwili kierowałam się 
wyłącznie instynktem. Chwyciłam mocniej pistolet 
i wypaliłam, modląc się o celność. Chybiłam.

Już po chwili chudy, pryszczaty wyrostek wy-
rwał mi broń. Krzyczałam i kopałam, ale na nic się 
to zdało. Dwóch napastników złapało mnie za nogi. 
Trzeci unieruchomił zupełnie, przytrzymując moje 
ramiona. A czwarty… Czwarty, którym okazał się 
blondas z krzywym nosem stanął nade mną z oble-
śnym uśmiechem.

- I co teraz, ptaszku? – zapytał. 
W odpowiedzi miałam ochotę napluć mu 

w twarz, ale stał za daleko. Milczałam więc,   a serce 
tłukło mi się w piersi jak oszalałe.

Przykucnął tuż przy mnie i chwycił dół mojej 
koszulki, po czym zaciągnął mi ją na głowę. Strach 
całkowicie mnie sparaliżował. Poddałam się.

I wtedy, gdy myślałam, że już po mnie, powietrze 
rozdarł huk wystrzału. Nic nie widziałam, dlatego 
nie rozumiałam, co się dzieje. Ze strachu zaczęłam 
trząść się jak w febrze. Nagle zwaliło się na mnie 
czyjeś cielsko. Krzyknęłam. Cielsko było jednak 
bezwładne. Leżało nieruchomo, z twarzą na moim 
brzuchu.

- Co wy tu, kurwa, wyprawiacie? – usłyszałam 
nagle kobiecy głos.

- Zabiłaś go – odpowiedział jeden z tych, którzy 
trzymali moje nogi.

- Wiem.
Usłyszałam kroki. Zatrzymały się tuż przy mnie.
- Wkurza mnie takie coś. Na co jeszcze czekacie, 

puśćcie ją.
Polecenie nieznajomej spełnione zostało błyska-

wicznie. Moje nogi bezwładnie gruchnęły o ziemię. 
Po chwili ktoś zdjął ze mnie trupa i odsłonił twarz. 
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Patrzyłam na młodą kobietę, mulatkę. Miała 
ciemną skórę i czarne, kręcone włosy, spięte w kok. 
Ubrana była, nie wiedzieć czemu w wojskowe 
spodnie i koszulkę z krótkim rękawem moro. 

Nie zwracała na mnie uwagi. Z rękami na bio-
drach, wodziła wzrokiem po pozostałych trzech 
mężczyznach.

- Sukinsyny – warknęła. – Należą wam się wszyst-
kim kule! Bóg oszalał, ale liczę, że diabeł zachował 
zdrowy rozsądek, by się po was zgłosić we właści-
wym czasie. Tego tutaj puściłam przodem – zakoń-
czyła, machając ręką w stronę trupa.

- Wyluzuj, Lucky - odezwał się niespodziewanie 
mężczyzna, kucający za mną. – Riven pozwala…

- Rivena w to nie mieszaj – odparła. Złość w jej 
głosie była tak namacalna, że aż przeszły mnie 
ciarki. – Powiem o wszystkim bratu. Będzie miał 
na uwadze ten incydent, gdy przyjdzie do podziału 
kolejnych łupów.

- Skąd wiesz, co powie Riven? Ostatnio…
Kobieta była bardzo szybka. W jednej chwili roz-

mawiała, a w drugiej już stała              z rewolwerem 
w dłoni w pozycji gotowej do strzału. Zapanowała 
cisza.

- Gówno mnie obchodzi, na co wam pozwala 
mój brat – odparła. – Ważne, że ja mam jeszcze coś 
do powiedzenia, a na to się na pewno nie zgadzam.

- Dobrze, dobrze… - odparł mężczyzna za mo-
imi plecami. Jego głos nie był już tak pewny, jak 
jeszcze przed chwilą. – Weźmiemy pod uwagę twoje 
zdanie.

- Ja myślę.
Schowała rewolwer do kabury i bez słowa pode-

szła do mnie, chwyciła za obie ręce        i podniosła 
na nogi.

- Idziemy – mruknęła. – Biorę wóz.
Mężczyźni nie zaprotestowali. Odwróciła się 

napięcie i ruszyła w stronę Peugeota. Nie czekając 
na zaproszenie, podniosłam z ziemi mój rewolwer 
i pobiegłam za nią. Zastanawiałam się, jak kobieta 
tu dotarła. Nigdzie nie widziałam żadnego innego 
środka transportu.

Nieznajoma zajęła miejsce kierowcy, ja usiadłam 
obok niej. Zapaliła silnik i niemal natychmiast wy-
startowała. Przez całą drogę nie odezwała się ani 
razu.

Riven Black Flame za swoją kwaterę główną ob-
rał jedną z kamienic usytuowanych na rynku. Na jej 
widok poczułam ogromne zaskoczenie. Dom był 
bowiem w nienaruszonym stanie, jakby z całego 

świata Bóg postanowił oszczędzić tylko ten jeden 
budynek. 

Kiedy przyjechaliśmy Riven siedział na scho-
dach, w cieniu i czytał jakąś strasznie grubą książkę. 
Już z daleka zobaczyłam, że w ogóle nie jest podob-
ny do siostry. Przede wszystkim był biały. 

Kiedy się zbliżyłyśmy, w teatralnym niemal ge-
ście podniósł głowę i utkwił w nas szaroniebieskie 
oczy.

- O co chodzi? – zapytał.
- Chcieli ją zgwałcić – odparła Lucky. – Zabiłam 

Ala.
- No i dobrze – odparł Riven. – Coś jeszcze?
- Rozmawialiśmy o tym… - W jej głosie usłysza-

łam nutę pretensji.
Riven westchnął.
- Nie da się nad nimi całkiem zapanować. Do-

brze o tym wiesz.
Prychnęła, złapała mnie za ramiona i lekko 

pchnęła w stronę mężczyzny.
- Pani zdaje się do ciebie.
Po chwili już jej nie było.
Przyjrzałam się dokładniej Rivenowi. Nie mia-

łam pojęcia ile mógł mieć lat. Na pewno przekroczył 
trzydziestkę, ale do czterdziestki trochę mu jeszcze 
brakowało, tak przynajmniej sądziłam. Nie był spe-
cjalnie przystojny, choć wyglądał interesująco. Wy-
jątkowo chudy, nosił luźne sztruksowe spodnie i wy-
blakły T-shirt z napisem „Goodbye Ruby Tuesday”. 
Kosmyki rozczochranych, ciemnobrązowych wło-
sów, gdzieniegdzie lekko przeplatanych pasemkami 
siwizny opadały mu na czoło i zahaczały o okulary 
bez oprawek. Niedbałe wrażenie potęgował jeszcze 
kilkudniowy zarost. 

Black Flame zmrużył oczy i spojrzał na mnie 
z ciekawością.

- Ja… - odezwałam się nieśmiało, po czym urwa-
łam.

Tak naprawdę nie miałam pojęcia, co właściwie 
chcę powiedzieć.

- Szukam twojej pomocy – dokończyłam, czując 
jednocześnie zdziwienie, że palnęłam coś tak pro-
stackiego.

- A kto dziś nie potrzebuje pomocy? – zapytał 
Riven.

- Twoi ludzie napadli na moją miejscowość i za-
brali nam resztki zapasów. Umieramy.

- Umieracie? – Za złośliwy uśmieszek, który 
zagościł na jego ustach miałam ochotę uderzyć go 
w twarz. – A to mi nowość!
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Chwilę mierzyliśmy się wzrokiem, po czym Riven 
gwałtownie zamknął książkę. Spojrzałam na czarną 
wyświechtaną okładkę. „Biblia” głosiły szerokie, 
pozłacane litery. Riven najwyraźniej zauważył moją 
konsternację, ale tylko skinął, bym za nim poszła, 
po czym ruszył schodami na górę. 

Na piętrze mężczyzna zatrzymał się i pchnął 
pierwsze drzwi naprzeciw schodów. Pomieszczenie 
było prawie puste. Jedynie na podłodze, pod oknem 
leżał duży materac,          a mniej więcej na środku 
pokoju stał niewielki stolik, przy którym zauważy-
łam wyplataną matę. Na blacie stołu stały dwa por-
celanowe wazony, co kłóciło się z minimalistycz-
nym wyglądem pomieszczenia.

Black Flame bezceremonialnie podszedł do ma-
teraca i rzucił się na niego. Stanęłam zaraz przy 
drzwiach, czując się wyjątkowo nieswojo.

- Zamknij z łaski swojej – polecił.
Niedbale pchnęłam drzwi, które skrzypnęły ci-

cho i przylgnęły do futryny. W pokoju zapanowała 
całkowita cisza, jeśli nie liczyć nieco przytłumio-
nych odgłosów, wpadających przez otwarte okno 
z rynku.

Riven przeciągnął się, w dalszym ciągu w jednej 
ręce ściskając Biblię. Po chwili odłożył ją na podło-
gę. Zauważyłam, że leży tam jeszcze jedna książka.

- „Czyż nie dobija się koni?” McCoy’a – odezwał 
się, napotykając mój wzrok. – Czytałaś?

Pokręciłam przecząco głową. Riven popchnął 
książkę, która przejechała po całej podłodze i za-
trzymała się u moich stóp. Egzemplarz był nieco 
sfatygowany, ale obrazek na okładce pozostał wy-
raźny. Kobieta z przymkniętymi powiekami opiera-
ła się o bark długowłosego mężczyzny, przypomina-
jącego Indianina. Może scena ta powinna we mnie 
wzbudzić pozytywne uczucia, ale nie spodobał mi 
się wzrok tego faceta – jakby pogardliwy,  a na pew-
no obojętny.

- Ja również tego nie czytałem, ale pewnie się  
zabiorę w najbliższym czasie -powiedział Riven. - 
W tej chwili mam tylko to i Biblię. Ciekawe połą-
czenie, prawda? 

Wzruszyłam ramionami.
- Obiło mi się o uszy – ciągnął Black – że akcja 

powieści rozgrywa się w dobie kryzysu. Teraz też 
mamy kryzys. Nawet większy niż się McCoy’owi 
mogło kiedykolwiek przyśnić. Czyż nie dobija się 
koni, kotku?

- Nie rozumiem – odparłam, starając się zapano-
wać nad irytacją.

- I tak wszyscy prędzej, czy później umrzemy. 
I zanosi się na to, że raczej stanie się to wcześniej. 
Twoi ludzie są jak te konie. Postąpiłem humanitar-
nie i postanowiłem skrócić ich męki. Czyż nie dobi-
ja się koni? – zapytał i wyszczerzył zęby w szerokim 
uśmiechu.

Odwróciłam wzrok, nie mogąc patrzeć na jego 
wyreżyserowaną radość. 

- Poza tym gra teraz toczy się o przetrwanie. Jeśli 
dam im wodę  i żarcie, to sam kitnę. Mam nadzieję, 
że to rozumiesz, kotku.

Milczałam.
Riven tymczasem wyjął z kieszeni spodni paczkę 

papierosów i zapalniczkę.
- Chcesz?
- Dziękuję, nie palę.
- To dobrze. Niewiele mi już petów zostało. Trze-

ba będzie rzucić…
Zaciągnął się dymem, podrapał po nosie i spoj-

rzał na mnie krytycznie.
- Czemu nie usiądziesz?
Wzruszyłam ramionami, podeszłam do leżącej 

przy stoliku maty i opadłam na nią.
- Tak lepiej – Znów sięgnął po Biblię i położył ją 

sobie na kolanach. – Teraz możemy pogadać. 
- Jesteś katolikiem? – zapytałam.
- Nie wiem – odparł, gładząc okładkę Pisma 

Świętego.
- Jak można nie wiedzieć?
- A ty jesteś?
- Byłam.
- Coraz ciekawiej… Słuchaj, słońce. Nie jestem 

cudotwórcą, ale magiem. Właśnie dlatego ten dom 
wygląda, tak jak wygląda, a tamci mnie słuchają. 
Opłaca im się to, bo wiedzą, że dzięki mnie uda 
im się pożyć jeszcze jakiś czas. Ja zaś trzymam się 
z nimi, bo samemu trudniej byłoby mi cokolwiek 
zdziałać. Nie pomogę jednak twoim ludziom, bo nie 
jestem w stanie, a poza tym nie mam w tym żadne-
go interesu. Żadnego, rozumiesz? Byłoby to zacho-
wanie masochistyczne i autodestruktywne. 

Otworzył Biblię gdzieś w połowie i zaczął ją wer-
tować w stronę początku.

- Mam – powiedział. – Posłuchaj…
Po raz kolejny zaciągnął się papierosem i zaczął 

czytać.
- Księga Judyty, rozdział 11: „A Holofernes rzekł 

do niej: Odwagi niewiasto! Niech się nie lęka twoje 
serce! Ja nigdy nie uczyniłem nic złego człowiekowi, 
który postanowił służyć Nabuchodonozorowi, kró-
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lowi całej ziemi. A gdyby twój lud zamieszkujący 
górską krainę nie wzgardził mną, nie podniósłbym 
włóczni przeciw niemu. Lecz oni sami to na siebie 
sprowadzili. A teraz powiedz mi, dlaczego zbiegłaś 
od nich i przyszłaś do nas?”

Urwał i spojrzał na mnie przenikliwie z lekkim 
uśmiechem.

- „Przyszłaś istotnie dla ocalenia swego. Ufaj, za-
chowasz swe życie tej nocy i na przyszłość. Nie ma 
bowiem nikogo, kto by cię skrzywdził, lecz wszyscy 
będą ci życzliwi, jak to się dzieje sługom pana mego, 
króla Nabuchodonozora.” 

- Dziękuję – powiedziałam, kiedy skończył.
- Widzę, że załapałaś zasady gry. Dostrzegasz 

chyba pewną analogię, prawda?
- Być może.
- Słuchaj w takim razie dalej. „A Judyta weszła 

i zajęła miejsce. I zachwycił się Holofernes w swoim 
sercu jej widokiem, a dusza doznała w nim gwał-
townego wzruszenia. Zapragnął bardzo obcować 
z nią, ponieważ od dnia, kiedy ją zobaczył, szukał 
sposobności, aby ją uwieść.”

Kiedy Riven to czytał, poczułam jak moje serce 
przyspiesza. A więc jednak o to chodziło – pomy-
ślałam. – Głupia! – odezwała się inna część mojej 
świadomości. – Zawsze    o to chodzi. Co innego 
masz mu do zaoferowania? Po co marnowałaś wodę 
na umycie włosów? 

- Może cię to zdziwi, a może nie – odezwał się 
tymczasem Flame – ale przed tobą było tu jeszcze 
kilka kobiet. Mężczyzn zresztą też. Ciągle ktoś tu 
przyłazi. 

- I…?
- Moi ludzie mają nakaz odprowadzenia kobiet 

do mnie, ale różnie to bywa, jak sama zauważyłaś… 
W każdym razie odprawiłem wszystkie, jakie tu do-
tarły.

- Dlaczego?
- Nie podobały mi się.
- Były brzydkie?
- Coś ty. Niezłe laski, że tak się wyrażę. W po-

równaniu z tobą…
- Więc dlaczego mnie nie wyrzucasz? – zapyta-

łam, próbując opanować drżenie głosu.
- Bo one tu przyszły wyłącznie z własnego po-

wodu i wyłącznie po picie i żarcie. A ty… - urwał 
i zmrużył oczy.

Ponownie spojrzał na Biblię i podjął czytanie:
- „W namiocie pozostała tylko sama Judyta i Ho-

lofernes leżący na swoim posłaniu. Upił się bowiem 

winem (…) I odeszli wszyscy sprzed oblicza Holo-
fernesa, a w sypialni nie pozostał nikt – od najmniej-
szego do największego. Wtedy Judyta przystąpiła 
do jego łoża        i powiedziała w swoim sercu: Panie 
Boże Wszechmogący, spójrz łaskawie w tej godzinie 
na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem! 
Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać 
Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia 
wrogów, którzy przeciwko nam powstali. I podeszła 
do słupa nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła 
jego miecz ze słupa, a zbliżywszy się do łoża, chwy-
ciła go za włosy i rzekła: Daj mi siłę w tym dniu Pa-
nie Boże Izraela! I uderzyła go dwukrotnie z całej 
siły w kark i odcięła mu głowę.”

Riven gwałtownie zamknął Biblię aż huknęło. 
Mimowolnie podskoczyłam.

- Ha! – zawołał wskazując na mnie papierosem 
i zaśmiał się. – Przestraszyłaś się! Ciekawe dlacze-
go…

Wstał, podszedł do okna i zgasił papierosa na ka-
miennym parapecie.

- Poczekaj tu chwileczkę – rzucił i wyszedł z po-
koju, zostawiając uchylone drzwi.

Czułam się okropnie. Byłam zdezorientowana 
i przestraszona, a na dodatek z głodu          i pragnie-
nia zaczęło mi się robić słabo. Riven wrócił po mi-
nucie. W jednej ręce niósł dwulitrową butelkę wody 
mineralnej, a w drugiej pudełko chleba Wasa. 

- Głodnych nakarmić i tak dalej! – zawołał. – 
Stoliczku nakryj się! 

Z uśmiechem postawił wszystko na stole.
- Częstuj się, aniele.
Nie potrzebowałam dalszej zachęty. Wypiłam 

chyba z litr wody i zjadłam całą paczkę chleba.
- Lepiej? – zapytał, gdy skończyłam.
- Dziękuję.
- Chciałaś mnie zabić, prawda? – padło nieocze-

kiwane pytanie.
Zdrętwiałam.
- Spokojnie – powiedział. – Przecież masz broń, 

ja jak widzisz nie bardzo. A poza tym nie mam 
w zwyczaju karmić przyszłych trupów. To by było 
marnotrawstwo.

- Ale…
- Nie krępuj się – ciągnął. – Okey, jak chcesz 

to mnie kropnij. W sumie nie chce mi się żyć. Nie 
mam jedzenia, nie mam co robić, nie mam nawet nic 
ciekawego do czytania. Czyż nie dobija się koni?

Patrzyłam na niego osłupiała, nie wiedząc co po-
wiedzieć. Riven tymczasem podniósł ze stołu jeden 
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z wazonów i przyjrzał mu się, marszcząc czoło.
- Jeśli sądzisz, że ukatrupienie mnie zbawi cie-

bie i twoich ziomków, zrób to. Ale bądź pewna. 
I użyj może jakiejś finezyjnej metody. Gdybyś mia-
ła długie włosy poradziłbym ci żebyś mnie udusiła 
w nocy warkoczem. Ale kurcze, z twoich włosów 
za długi warkocz nie wyjdzie. Mam jednak lepszy 
pomysł. Możesz mi rozbić na głowie taki oto dzba-
nek. O tak! 

To mówiąc z całej siły cisnął wazonem o podło-
gę. Instynktownie się zasłoniłam, ale mimo to kilka 
ostrych kawałków skaleczyło mnie w ramię. 

- Działa – powiedział Flame z szerokim uśmie-
chem. – Ekstra.

- Po co to robisz?  – zawołałam ze złością. – 
Chcesz mnie sprowokować? 

Nagle spoważniał.
- To nie jest zabawa, dziecino. Nie jesteś Judytą 

i nie jesteś pewna swojego celu. Ja       z kolei nie 
jestem Holofernesem i nie mam w zwyczaju nad-
używania alkoholu. 

Mierzyliśmy się bacznym wzrokiem, po czym 
Flame niespodziewanie się uśmiechnął. 

- Słuchaj, kotku, nie ma sprawy. Jeśli naprawdę 
tak ci zależy na zgładzeniu mnie, to zrób to. Nie ob-
rażę się. 

- Nie zależy mi – powiedziałam cicho.
Naprawdę mi zresztą nie zależało. Już nie.
- Za to też się nie obrażę – Riven poklepał mnie 

po ramieniu, po czym wrócił na swój materac.
- Skąd wiedziałeś? – zapytałam, nie mogąc się 

powstrzymać.
- Cóż, jako mag mam dostęp do przeróżnych 

źródeł…
- Czytasz w moich myślach?
- Tak bym tego nie nazwał.
- To dobrze – odparłam z ulgą.
- Skoro więc wszystko już sobie wyjaśniliśmy, 

to może powiesz mi co sądzisz                o postępku 
Judyty.

- Mam mieszane uczucia.
- Holofernes jej ufał – powiedział Riven. – Zdra-

dziła to zaufanie. Zabiła bezbronnego człowieka 
i to we śnie.

- Ratowała swój lud – zaoponowałam. – Była 
kobietą. Nie miała szans na zabicie go inaczej, jak 
tylko podstępem.

- A więc jednak jej bronisz. Babska solidarność? 
Nie odpowiedziałam. Black również zamilkł, 

a ponieważ cisza wydawała mi się niepokojąca, 

pierwsza przerwałam milczenie.
- Mam przyjaciółkę. Marcelę.
- Naprawdę? – zapytał lekko kpiącym głosem. – 

I co z nią?
- Czy jej również mógłbyś pomóc?
- Koncert życzeń?
- Jest jedyną bliską mi osobą.
- Zostawiłaś ją.
- Żeby szukać pomocy!
Riven dłuższą chwilę milczał.
- Niech stracę! – zawołał. – Cholera, mam do cie-

bie słabość, aniele!
- Nie masz pojęcia, jak bardzo jestem wdzięczna! 

Zaraz po nią pojadę!
- O nie – odezwał się stanowczo. – Nigdzie się 

stąd nie ruszysz.
Poczułam ucisk w żołądku.
- Nie rozumiem – powiedziałam.
- To jest moja cena – twoje towarzystwo. Bę-

dziesz moim natchnieniem i pocieszeniem w tym 
cholernym, pustym świecie.

- Ale…
- Sądziłaś, że jestem taki bezinteresowny?
- Prawdę mówiąc myślałam, że…
- Że mi się oddasz i będzie po sprawie? Uważasz 

się za dziwkę?
- Nie – odparłam – ale sądziłam, że…
- Za kogo ty mnie masz?! Nie chcę żadnych dzi-

wek! Jeśli masz ochotę się ze mną pokochać, to zgo-
da. Prawdę mówiąc jak na ciebie patrzę, to choler-
nie mi się chce… Ale jeszcze tak nisko nie upadłem, 
żeby korzystać z usług prostytutki. 

- Rozumiem – odparłam sucho po chwili milcze-
nia. – I cieszę się. – dodałam szczerze, gdy dotarł 
do mnie sens jego słów. - Chętnie z tobą zostanę, 
Rivenie.

Mężczyzna uśmiechnął się. 
- Zaraz poślę po twoją przyjaciółkę – powie-

dział.
Ale mimo dobrych chęci Flame’a Marcela musia-

ła jeszcze trochę zaczekać. Krótko po naszej rozmo-
wie rozpętała się bowiem gwałtowana burza piasko-
wa i odcięła nas od świata.

Zgotowałeś nam Boże koniec świata, więc przy-
najmniej teraz oszczędź. Darowałeś życie, więc nie 
drwij. Bo to, co robisz jest jak kopanie leżącego. 

Przez resztę dnia aż do wieczora z braku zajęcia 
czytałam Biblię, gdyż Riven postanowił zabrać się 
za „Czyż nie dobija się koni?”. W pewnym momen-
cie pomyślałam       z niepokojem o tym, że może 
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Bogu nie udało się zabić wszystkich od razu i teraz 
zamierza uśmiercić niedobitki.

Żeby dodać sobie otuchy, przeczytałam Apoka-
lipsę św. Jana i doszłam do wniosku, że najwyraźniej 
świat się jeszcze nie skończył, skoro na Ziemię nie 
przyszedł Jezus. Tak mi się przynajmniej wydawało, 
że nie przyszedł, bo ja go nigdzie nie widziałam.

Po Apokalipsie zabrałam się po kolei za przeglą-
danie wszystkich czterech Ewangelii     i zaczęłam 
się bawić w wyłapywanie drobnych, choć w moim 
mniemaniu istotnych szczegółów różniących nie-
które pisma, na przykład niezgodnej liczby aniołów 
przy grobie Jezusa po jego zmartwychwstaniu. Za-
pytałam Rivena co o tym sądzi i wdaliśmy się w lek-
ką pogawędkę, póki temat się nie wyczerpał.

- Właśnie dlatego chciałem cię mieć przy sobie – 
podsumował Flame. – Żeby móc od czasu do czasu 
pogadać z kimś młodym i dociekliwym. Życie bę-
dzie mniej nudne.

Na noc Riven przyniósł do pokoju jeszcze jeden 
materac, który ustawił w przeciwnym kącie po-
mieszczenia, bym – jak to określił – czuła się swo-
bodnie

- Nie ma poduszek – oznajmił, wręczając mi kil-
ka koców. – Musisz zadowolić się tym.

Zrobiłam sobie rulon z jednego z koców, po czym 
ułożyłam pod głową tak, że w sumie było mi cał-
kiem wygodnie. Myślałam, że z nadmiaru emo-
cji nie będę mogła zasnąć,               a tymczasem 
już po kilku minutach zapadłam w sen. Śniły mi 
się jednak same koszmary rodem z Apokalipsy św. 
Jana. Mimo to wytrwale spałam dalej i obudziłam 
się dopiero, gdy  w którymś ze snów wielki potwór, 
przypominający pająka bestialsko oderwał Marceli 
głowę.

W pokoju panował spokój, a mimo to ogarnął 
mnie paraliżujący, irracjonalny strach. Próbowałam 
jakoś dodać sobie otuchy, powtarzając, że teraz bę-
dzie lepiej, bo Flame się mną zaopiekował, wiedzia-
łam zresztą, że to prawda. Nie pomogło.

Po kilku minutach czułam się już tak spanikowa-
na, że musiałam to jakoś odreagować    i po prostu 
się rozpłakałam. Starałam się ryczeć cicho, żeby nie 
obudzić Rivena, ale nie udało mi się.

- Nie płacz, aniele.
Usłyszałam ciche kroki i po chwili Flame klęczał 

obok mnie.
- Co ci jest?
- Boję się – odpowiedziałam, łkając. – Nie mogę 

przestać.

- Czego się boisz?
- Wszystkiego.
Riven westchnął i chwilę milczał. Płakałam dalej 

wpatrując się w czarną, pochyloną nade mną syl-
wetkę na tle granatowego nieba za oknem.

- Nie bój się.
Czułam, że włożył w to zdanie tyle mocy i prze-

konania, ile tylko potrafił, ale choć słowa nieco 
uśmierzyły ból, nie pomogły.

Riven przytulił mnie. Przylgnęłam do niego 
mocno i zamknęłam oczy. Czułam zapach jego skó-
ry i szamponu do włosów. Wiedziałam już co zabije 
mój strach.

Mam prawo – zdążyłam pomyśleć, choć moja 
świadomość zaczęła gdzieś nagle odpływać, pozo-
stawiając po sobie przyjemną pustkę.

Bez słowa zaczęłam rozpinać mu koszulę.
- Jesteś pewna? – zapytał bardzo cicho.
Zamiast odpowiedzieć przycisnęłam usta do jego 

warg. Nie chciało mi się nic mówić, nie miałam naj-
mniejszej ochoty na wyjaśnienia. Zaczęłam go cało-
wać – żarliwie, bez opamiętania. W taki sposób nie 
całowałam jeszcze nikogo. Nigdy. Myślałam, że da 
mi spokój, że moje intencje są aż nadto zrozumiałe, 
a mimo to, gdy na chwilę oderwaliśmy się od siebie, 
po raz kolejny mnie zapytał:

- Jesteś pewna?
- Oczywiście.
Czas przestał na chwilę płynąć, dając mi upra-

gnione wytchnienie.

V
- Jak masz na imię? – spytałam, wpatrując się 

w sufit.
- Riven – odparł natychmiast.
- Pytałam o to jak masz naprawdę na imię. 
Black przewrócił się na brzuch i spojrzał na mnie. 

Zbliżał się świt, więc w pokoju zrobiło się nieco ja-
śniej. Tym razem widziałam go wyraźnie w szarze-
jącym mroku.

- Luk – powiedział, a mi ścisnęło się serce. – 
Na imię mam Luk.

- Aha – powiedziałam po dłuższej chwili.
- Twoje „aha” wiele mi mówi... Opowiedz 

o Nim.
- Nie potrafię…
- Opowiedz. Ale najpierw… Jak ty masz 

na imię?
- Rilla.
- Opowiadaj, Rillo. – Pocałował mnie w brzuch.
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No i powiedziałam mu. Właściwie wszystko, 
co było w tej sprawie do powiedzenia. 

Kiedy skończyłam, dłuższą chwilę milczał, jakby 
zastanawiał się nad właściwym doborem słów. 

- „Bad things, dead things, sad things have to hap-
pen sometimes.” - powiedział                   w końcu.

- Skąd to cytat?
- Z piosenki “Dead things” Emiliany Torrini. 

Moja siostra namiętnie jej słucha.
- Okey – odparłam, zastanawiając się, czy powie 

mi coś jeszcze. On jednak milczał.
- Ile masz lat? – zapytałam wprost.
- Trzydzieści sześć.
- To prawie dwa razy tyle, co ja. To… sporo.
- Dzięki za komplement – odparł, śmiejąc się.
- Powiedz mi, czy miałeś kiedyś rodzinę, przyja-

ciół… dziewczynę?
- A nie wyglądam? Stwarzam wrażenie samotni-

ka?
- Nie o to chodzi – powiedziałam. – Czy kie-

dykolwiek kogoś z nich zdradziłeś? Czy zdradziłeś 
człowieka, który był ci bliski, kogoś, kogo kocha-
łeś?

- Nie – odparł z namysłem. – Nigdy nie spieprzy-
łem sobie życia w ten sposób.

- A miałeś okazję?
- Sądzę, że znalazłaby się niejedna.
- Dlaczego? – zapytałam natychmiast.
- Dlaczego co?
- Dlaczego pozostałeś fair wobec wszystkich? 

Dlaczego mój Luk tego nie potrafił?
- Słuchaj, Rill… - zaczął powoli. – Zadajesz bar-

dzo trudne pytania. Nie wiem, czy umiem na nie 
odpowiedzieć, tym bardziej w sposób, jaki cię zado-
woli. Wszystko tak naprawdę zależy od nas samych. 
To siedzi w tobie. – Delikatnie postukał palcem 
wskazującym w mój mostek. – Zachowanie człowie-
ka zależy od serca i rozumu,                     a jednocze-
śnie od wpływu tysiąca czynników zewnętrznych. 
Nikt nie jest w stanie przewidzieć jak się w danej sy-
tuacji zachowa. Może jedynie spekulować, a prawda 
i tak wyjdzie w praniu. Zmieniamy się, poznajemy 
nowych ludzi, przystosowujemy do nieznanych 
wcześniej sytuacji. Tak już jest i tyle. To, co zrobił 
Luk było wynikiem setek małych decyzji podejmo-
wanych przez was i wasze otoczenie każdego dnia. 
Ludzie błądzą. Sama jesteś człowiekiem, więc pew-
nie to zauważyłaś. Musisz się z tym pogodzić, co nie 
znaczy, że powinnaś jednocześnie porzucić walkę 
ze swoimi słabościami. To byłoby oznaką lenistwa, 

tchórzostwa, a może nawet duchowego skarłowace-
nia. To byłoby złe. Bo złe bardzo często nie są same 
w sobie nasze czyny, lecz motywy. To w naszych 
mózgach czai się największy problem.

- Czuję się strasznie zagubiona – powiedziałam. 
– Nie wiem, czy potrafiłabym po raz kolejny zaufać 
Lukowi. Może bym mu wybaczyła, ale…

- Ale cały czas tłukłaby ci się po głowie myśl, że 
zrobi to ponownie?

- Coś w tym stylu.
Riven przygryzł wargę.
- To też tkwi w twoim mózgu. Zaufanie to bar-

dzo silna konstrukcja, lecz jeśli się ją naruszy… 
Cóż, bardzo ciężko przywrócić jej dawną świetność. 
A mimo to trzeba wierzyć. Jest to cholernie trud-
ne, ale wierz, bo świat jest zarówno dobry, jak i zły. 
Zresztą podam ci przykład: facet kocha kobietę. Ufa 
jej bezgranicznie, po czym okazuje się, że owa ko-
bieta go zdradza z kolegą z pracy. Facet jest zała-
many. Totalnie i nieodwołalnie. Amen. A teraz inna 
sytuacja. Facet kocha kobietę. Nie potrafi jej jednak 
zaufać, choć nie dała mu żadnych powodów do tej 
niewiary. Mijają lata, a facet cały czas zadręcza się 
podejrzeniami. Żyje       w ciągłej niepewności i stre-
sie. Zdradzi, czy nie zdradzi? – oto jest pytanie! 
W końcu kobieta zdradza. I co? W tym przypadku 
facet także jest załamany. I również totalnie i nie-
odwołanie. Bo ją kochał i okropnie lękał się takiej 
sytuacji. Jak myślisz, który przypadek jest gorszy?

- Drugi – odparłam niechętnie.
- Dlaczego?
- Bo oboje są tak samo załamani po zdradzie, ale 

ten drugi czuł się podłamany jeszcze zanim do niej 
doszło.

- Czyli nie uważasz, że długotrwałe cierpienie 
uodporniło go na ból?

- Nie sądzę – odparłam. – Są różne rodzaje bólu. 
Każdy jest inny. Jeśli nawet przyzwyczaisz się do jed-
nego z nich, nie znaczy, że nie złamią cię inne.

- Z ust mi to wyjęłaś! Dlatego nie przejmuj się. 
Nie zadręczaj. Co ma być, to będzie,     a twoje za-
martwianie się w żaden sposób nie poprawi sytu-
acji. Wręcz przeciwnie.

- Łatwo ci mówić – powiedziałam cicho. – Zro-
zum, że człowiek czasem jest po prostu smutny. 
Że nie da się uwierzyć tylko dlatego, że wydaje się  
to racjonalne, bo pomaga szczęśliwie żyć. 

- Wcale nie powiedziałem, że to łatwe. Wręcz 
przeciwnie, myślę, że to piekielnie trudne, a dla wie-
lu graniczące z niemożliwym. Bo trzeba naprawdę 
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się postarać i pogmerać    w swoim mózgu. Należy 
zmienić swoje nastawienie oraz sposób myślenia 
i postrzegania świata. Trzeba walczyć. Ty chciałabyś 
ode mnie uzyskać krótką, łatwą i przyjemną receptę 
na szczęśliwe życie. Chciałabyś, bym ci powiedział 
jak mogłabyś zaufać facetowi,                      a jedno-
cześnie bezgranicznie zawierzyć w jakiejś sprawie 
Bogu i nie przejmować się przyszłością. Otóż nie 
jestem ci w stanie podać takiego prostego, szyb-
kiego sposobu. Nikt nie jest. Wszystko zależy tylko 
i wyłącznie od ciebie. Myśl pozytywnie, nieustan-
nie przypominaj sobie dobre rzeczy i będzie dobrze. 
Dobijaj się, wmawiaj, że wszystko jest do chrzanu 
i że na pewno coś spieprzysz – może nie spieprzysz, 
ale i tak będziesz się czuła beznadziejnie. Masz jak 
najbardziej świadomy wybór. Wybierz pozytywną 
stronę życia. Wbrew pozorom jej wybór jest trud-
niejszy, bo wymaga pracy nad sobą, wymaga starań. 
Ale daje wspaniałe rezultaty. Jasne, że prościej jest 
usiąść w kącie i zacząć ryczeć, ale czy o to chodzi, 
Rillo?

- Nie – powiedziałam. – Masz rację.
- No ja myślę! – zawołał Riven. – Ale zrobiłem 

wykład, wykończyłaś mnie, aniele! Pozwolisz, że się 
jeszcze zdrzemnę? 

Ułożył się obok mnie i bezceremonialnie objął 
ramieniem. Uśmiechnęłam się. Było mi dobrze. 

VI
Rano obudził mnie głos Rivena. Już ubrany stał 

w oknie, palił papierosa                         i wykrzyki-
wał jakieś polecenia do kogoś na rynku. Włożyłam 
swoje ciuchy i podeszłam do niego. I wtedy uderzy-
ła mnie zmiana jaka zaszła na dworze. Niebo było 
bardzo pochmurne, ciężkie ołowiane chmury wi-
siały nisko nad ziemią i… Padał deszcz! Naprawdę 
padał deszcz!

- O mój Boże! – wyszeptałam, mimowolnie przy-
kładając rękę do piersi. – Jasna cholera, pada! Mamy 
wodę!

Riven wyszczerzył do mnie zęby w szerokim 
uśmiechu.

- A kto powiedział, że nie może padać? Kto po-
wiedział, że wiecznie ma być sucho         i słonecz-
nie? Kto powiedział, że umrzemy?

W odpowiedzi spontanicznie zarzuciłam mu 
ręce na szyję i ze wszystkich sił uściskałam. A po-
tem zbiegłam po schodach na dół, wyskoczyłam 
przez drzwi kamienicy        i znalazłam się na rynku. 
Deszcz dudnił o bruk tworząc wielkie bańki, a mi 
chciało się skakać i tańczyć z radości. Tańczyłam 
więc do upadłego. A Riven stał w oknie dopalając 
swojego papierosa i uśmiechając się do mnie szero-
ko. Świat podnosił się z martwych.

Katarzyna Zalecka

Rocznik 1988. Stu-
dentka geologii na Uni-
wersytecie Śląskim. 
Z zamiłowania paleon-
tolog i pisarka. Marzy 
o pracy naukowej oraz 
o wydawaniu swoich li-
terackich "dzieł" z dzie-
dziny szeroko pojętej 
fantastyki. Wielka fanka 

muzyki Emiliany Torrini. Od kilku lat aktyw-
nie uczestniczy w życiu forum Weryfikatorium, 
gdzie znana jest jako noetting.
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Kornel Grunwald Archanioł

Lodogród
To naprawdę dziwne uczucie, gdy wiesz, że powi-

nieneś unosić się w powietrzu niczym pyłek na wie-
trze, a w rzeczywistości czujesz się niebotycznie 
ciężki. Usiłujesz zapanować nad stereotypem lotów 
kosmicznych, który wpajano ci od dziecka, by po-
skromić tańczący żołądek. Tańczący na złość – jakby 
chcący zaprzeczyć potężnemu polu grawitacyjnemu 
generowanemu przez buty skafandra. To przypomi-
nało syczenie węża – ten irytujący podszept własnej 
podświadomości, usiłujący wmówić ci, że robisz 
coś wbrew naturze, że powinieneś pływać, wirować, 
walić łbem o sufit i podłogę, jak gdyby nigdy nic. Po-
magało zamykanie oczu, jednak wystarczyło odwa-
żyć się spojrzeć przed siebie, by dostrzec przez okno 
zbliżającą się łupinkę na orbicie Księżyca. Przez tę 
łupinkę, która miała być moim przystankiem, oraz 
ujmującą czerń przestrzeni międzyplanetarnej, bę-
dącą w osobliwym kontraście z popielatym satelitą, 
miałem dość wszystkiego.

Chociaż… by mieć czegoś dość, trzeba znaleźć 
w sobie siłę, nawet na myślenie. A ja bawiłem się 
w komputer – przetwarzałem informacje dostarcza-
ne przez zmysły i nie robiłem nic ponad to. Jednak 
nawet one mówiły mi, że coś jest nie tak. Że to przy-
zwyczajanie do grawitacji, która miała być jednym 
ze standardów na bazie orbitalnej, jest o kant dupy 
potłuc i muszę się w jakiś sposób zbuntować, ina-
czej zrobi to mój żołądek.

Zaciskałem więc nerwowo zęby, starając się za-
panować nad własnym ciałem, wepchniętym w kre-
tyński skafander przysysający moje nogi do podło-
gi. Nie miałem pojęcia, jak działał, nikt akurat nie 
wspominał o tym detalu. Przypominało to trady-
cyjne przetykanie zlewu czy kibla. Wystarczyło, że 
po morderczym wysiłku uniosłem nogę, a ta mimo 
protestów opadała tylko troszeczkę dalej, z cichym 
mlaśnięciem I tak już od pięciu minut – w tym cza-
sie zdążyłem pokonać prawie całą szerokość po-
mieszczenia, które mi przydzielono.

W rozpaczliwym geście wyciągnąłem przed sie-
bie dłoń, która raczej podryfowała ku wizjerowi, 
niż wykonała jakiś określony ruch. Dzieliły mnie 
od niego prawie dwa metry. Wspomniałem mojego 
znajomego, który wrócił kiedyś z takiej wycieczki. 
Mawiał: Wystarczy, że zmienią ci siłę grawitacji, 
a metr nabiera nowego znaczenia.

Z warknięciem, z którego skorzystałem w zastęp-
stwie wulgaryzmów (nie miałem siły kląć), wierz-
gnąłem rozpaczliwie nogą, by umieścić ją jak naj-
dalej. Udało mi się zyskać góra pięć centymetrów. 
Skupiłem się na drugiej nodze i przypomniałem so-
bie filmy o Supermanie, latającym człowieku w stro-
ju panczenisty i czerwonej pelerynie Dartha Vadera. 
Może jakimś sposobem ukradłem mu część mocy, 
stawiając najdłuższy krok dnia – to jest  czterdzie-
ści centymetrów. Stając przed wizjerem, przetarłem 
czoło rękawicą skafandra i w duchu podziękowałem 
niebiosom za wsparcie w walce z nienaturą.

Aparatura zapiszczała, gdy przywaliłem w nią 
ręką, na ile pozwalał mi stan nieważkości. Po chwili 
otrzymałem potwierdzenie połączenia i w wizjerze 
pojawiła się pulchna stewardessa, uprzejmie pyta-
jąc, o co chodzi.

– Ile jeszcze mam się męczyć z tym ustrojstwem? 
– zapytałem, wskazując na biały kostium nadający 
mi kształt żuka.

– Proszę wybaczyć, ale to standardowa procedura 
dla osób niebędących nigdy przedtem w przestrzeni 
kosmicznej. Przystosowuje pana do warunków, któ-
re będą panowały na stacji i księżycu.

Wystarczyły dwa zdania, bym zdążył ją zniena-
widzić za ten oficjalny ton.

– Ale ja zaraz poślę w sufit mgławicę kwasów żo-
łądkowych!

– Czy mogłabym się dowiedzieć, na jaką wartość 
ustawiony jest skafander? – zapytała, dezorientując 
mnie nieco.

– Jaką znowu wartość?
– Chodzi o wartość grawitacyjną skafandra, pro-

szę pana – wytłumaczyła szybko.
– Gdzie niby miałbym to sprawdzić?
– N-na ramieniu, przy sprzączkach – odpowie-

działa, patrząc na mnie szeroko rozwartymi ocza-

Tekst został wyróżniony przez portal Weryfikatorium
w konkursie Otuleni Natchnieniem
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mi, zupełnie jakby zobaczyła kretyna.
Spojrzałem tu i ówdzie. Owszem, zauważyłem 

cyferki, które wcześniej miałem za kolejny bezsen-
sowny miernik jakichś zmiennych.

– Siedem… – bąknąłem.
– Nigdy wcześniej nie czytał pan wartości grawi-

tacyjnych? – zapytała, dając upust zdziwieniu.
– Jestem pisarzem, nie astronautą – warknąłem 

cicho, starając się stłumić narastający gniew.
– O... oczywiście, przepraszam za moją reakcję. 

Jeżeli spojrzy pan pod miernik, znajdzie pan znaki, 
za pomocą których można zmienić wartość. Obec-
nie jest pan na stosunkowo wysokiej.

Spojrzałem na nią przekrwionymi oczyma czło-
wieka, który przez całą noc nie zaznał snu z powodu 
tego kretyńskiego ubioru i ciążenia, które przyssało 
go do łóżka.

– Ty… – zacząłem.
Nie dostrzegła tego. Nie wiem, czy aby pokazać, 

że ma mnie w głębokim poważaniu, czy ze wzglę-
du na wagę informacji, odwróciła głowę i wysłu-
chała jakiejś kobiety. Wciąż będąc w stanie kathar-
sis w związku z rozgrywającym się w mojej głowie 
spektaklem śmierci przy użyciu butów wysysających 
mózg przez uszy, nie dosłyszałem niczego wartego 
uwagi. Żadnej ludzkiej komunikacji.

– Akurat otrzymałam wiadomość, która z pew-
nością pana uspokoi. Zapewniam, że wszelkie regu-
lacje nie będą już potrzebne.

Kolejny raz zbiła mnie z tropu. Nie wiedziałem, 
o co chodzi, zanim tego nie doświadczyłem. Po pro-
stu poczułem swój ciężar. Żołądek przestał tańczyć. 
Ostatni raz wierzgnął i posłał całą zawartość na wi-
zjer. Uwolniona treść na szczęście nie rozpłynęła się 
po kajucie, bowiem działała już grawitacja pokłado-
wa drakkaru.

– Dziękuję – wydusiłem.
I zakończyłem przekaz.

* * *

Głównie z powodu hibernacji przelot między 
Bazą Orbitalną Księżyca a Fobosem upłynął mi cał-
kiem znośnie. W BOK-u przerzucono nas z drak-
karu na skrzydlatego, jednostkę transportowo-prze-
wozową między dwoma satelitami.

Skrzydlaty Draco był jednym z siedmiu statków 
tego typu. Nader charakterystycznym i trudnym 
do pomylenia, jak każdy z nich. O różnorodności 
maszyn stanowiły malunki, zdobienia i kolory ka-

roserii. Draco akurat przypominał swoistą trumnę 
– czarny, masywny, o przesyconych powagą zdo-
bień korytarzach, którymi przy starcie czy lądo-
waniu maszerował tłum ludzi. W sypialni, w któ-
rej wszyscy niczym martwi królowie spali osobno, 
panował nieznośny wręcz w porównaniu z prącym 
wcześniej tłumem porządek. Rozlokowani w poje-
dynczych „grobach” spoglądaliśmy tylko na sani-
tariuszy sprawdzających aparaturę podtrzymującą 
życie. Rozciągające się nade mną sklepienie sypialni 
przypominało kokon, zbudowany z szyb o imponu-
jącej grubości. Zupełnie jak w lustrach weneckich 
– od wewnątrz widziałem wszystko, ale gdyby ktoś 
zechciał pomachać do nas z peronu, zobaczyłby tyl-
ko czerń.

Całościowo statek przypominał jaszczurkę, zwa-
ną w Australii frilled lizard, a w Polsce kołnierzastą. 
W rzeczywistości Draco był na niej wzorowany. Przy 
pewnej prędkości statek rozkładał skrzydła, bądź ra-
czej coś na kształt wachlarza okalającego jego czub. 
W istocie było to przepiękne. Odbijane promienie 
słońca malowały statek delikatnymi pociągnięciami 
słonecznego pędzla. Ta różnorodność barw przy-
woływała na myśl obrazy mgławic. Miałem okazję 
to zobaczyć, ponieważ zawsze wybudzano podróż-
nych, by mogli doświadczyć tego cudu. Wachlarz 
naprawdę wyglądał jak żywcem zdjęty z jaszczurki 
o motylich kolorach. Miał widoczne zgrubienia, 
tam gdzie prawdopodobnie występowałyby kości 
bądź chrząstki. Nie byłem pewien, bowiem nie zna-
łem się na budowie owych inspirujących gadów, ale 
nie potrafiłem wyzbyć się przekonania, że Draco 
idealnie je przypominał. Był… piękny.

Przebudzenie trwało kilka chwil – momentalnie 
rozesłano nas do łóżek. Podróż miała trwać jeszcze 
dwieście dni snu. Jednak świadomość tak długiego 
rendez-vous z Morfeuszem nie przeszkodziła mi 
w szybkim zapadnięciu w błogi sen.

* * *

Wybudzano nas, gdy Fobos był już wyraźny. 
Przedtem ledwie dostrzegalny punkcik w ogromie 
kosmosu, teraz widoczna zieleń, napełniająca pasa-
żerów Draco ogromnym zdziwieniem Choć propo-
nowano nam jakieś skromne poczęstunki, wszyscy 
zgodnie odmówili, pomimo odbierającego siły gło-
du. Ważniejszy był widok sterraformowanego księ-
życa Marsa. Obserwując go, przypomniałem sobie 
wszystko, co czytałem o tej enklawie piękna.
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Fobos był dziełem życia człowieka, który wywarł 
chyba największy wpływ na kolonizację wewnętrz-
nego Układu Słonecznego. Piotr Charubin, magnat 
literacki, który zaczynając od promowania mło-
dych artystów i współpracy z setkami wydawnictw 
na świecie, zbił niewyobrażalny majątek na kanto-
waniu i ośmieszaniu ziemskiego systemu monetar-
nego. Człowiek ten był założycielem familii Charu-
binów i działającej w wielu dziedzinach nauki oraz 
sztuki korporacji Archangel. Jak sam mówił, tak po-
tężne zaangażowanie w kolonizację ciał niebieskich 
miało związek z jego miłością do astronomii. To on 
zebrał grupę naukowców powszechnie uważanych 
za szaleńców bądź ludzi o nadmiernie wybujałej 
wyobraźni. Razem z nimi stworzył dwa projekty 
kluczowe dla procesu rozprzestrzeniania się ludzi 
po wszechświecie – urządzenie umożliwiające pro-
dukcję tlenu oraz generator pola grawitacyjnego, 
który przypominał kopułę atmosfery osłaniającą 
daną przestrzeń. To Piotr Charubin osadził na orbi-
cie Księżyca hotel Gabriel, nazwany tak od imienia 
jego syna, to również on zainwestował w budowę 
dwóch pierwszych skrzydlatych. Ale wszystko ble-
dło przy projekcie terraformowania Fobosa, który 
miał być poligonem doświadczalnym dla temu po-
dobnych przedsięwzięć.

W rzeczywistości dzieło pana Charubina prze-
rosło najśmielsze oczekiwania. Dokończone już 
po jego śmierci przyćmiło w pewnym stopniu Zie-
mię. Cały księżyc stał się jej miniaturą – nadzwy-
czaj piękną. Rozwijała się tam bujnie flora i fauna, 
której przetrwanie umożliwiały Generatory Życia, 
jak określano aparaturę tworzącą sztuczną atmos-
ferę i grawitację, bardzo zbliżone do ziemskiej. 
Następnie na Fobosie wzniesiono miasto, które na-
zwano Nard Ren. Nazwę tę zaczerpnięto z książek 
magnata literatury. Jego syn sprowadził na księżyc 
najlepszych architektów, którzy ozdobili miasto 
dziesiątkami pięknych budowli. Ponoć widok tej 
aglomeracji przywoływał na myśl Theed z Mrocz-
nego Widma. Problem stanowiły zachwiane pory 
dnia i nocy – często spowodowane tym, że słońce 
zasłaniał sam Mars. Ale mimo tego, jak i wielu in-
nych niedogodności, życie na Fobosie było spełnie-
niem marzeń niejednego człowieka. Dziś populację 
księżyca szacowano na sto trzydzieści tysięcy ludzi, 
z których większość żyła właśnie w Nard Ren.

* * *

Moszcząc się w swojej trumnie i przebierając 
z piżamy w nowiusieńki strój podróżny, czułem, jak 
silniki powoli zwiększają ciąg. Ten szczególny rodzaj 
napędu statystycznego hamował statek, przyciąga-
ny przez platformę umieszczoną między szczytami 
dwóch bliźniaczych drapaczy chmur. Przez prze-
zroczystą ścianę w należnej mi komorze zerknąłem 
na nasz cel. Doprawdy, tylko mistrz potrafiłby się 
na nim skupić. Uwaga każdego człowieka koncen-
trowała się niżej – na dwóch blisko półtorakilome-
trowych wieżowcach wyglądem przypominających 
żagle połączone z masztem. Owe żagle ustawiono 
naprzemiennie, jeśliby patrzeć na kolory – czarne 
otaczały budynki z północy i południa, łącząc się 
na środku platformy. Dwa następne, białe, przy-
czepiono do szczytów budynków. Te maszty, jak 
je obrazowo nazwałem, stanowiły siedzibę rządu, 
najważniejsze miejsce religijne i ogromne centrum 
handlu. Ostatni fakt napawał mnie optymizmem. 
Według prawa Fobosu, będącego niepodległym 
państwem, handlowcy nie mogli opuszczać Nicola-
sa i Isaaca, jak zwano bliźniacze drapacze.

Nim zdążyłem się zorientować, osadzono nas bez 
widocznych problemów na platformie. Skrzydlaty, 
uprzednio schowawszy skrzydła, osiadł na szczycie 
pierwszego z budynków. Zerkając na identyczny 
port, zauważyłem koczującego tam Feniksa, najwy-
raźniej szykującego się do odlotu. Gdy zapaliło się 
zielone światełko i pozwolono nam opuścić łóżka, 
wysunęły się dziesiątki drabinek – bowiem dzia-
łała już grawitacja, która zwyczajowo obejmowa-
ła cały księżyc. Zszedłem na dół powoli, ściskając 
pod pachą „Dżihad Butleriański”, autorstwa An-
dersona i Briana (syna Herberta). W prawej dłoni 
trzymałem nowiusieńkiego EPOS-a ze Szwajcarii 
– zegarek przystosowany do czasu marsjańskiego. 
Za cholerę nie mogłem go zapiąć. Mocowałem się 
z nim od zejścia z drabinki, przez cały postój w sy-
pialni. A kazano nam czekać prawie kwadrans, nim 
otwarto wyjście. Dopiero, gdy wychodząc ze statku, 
potknąłem się o jeden ze stopni, zegarek zapiął mi 
się na ręce. Upuściłem książkę, którą prawie za-
deptano. Jednak jak na niepoprawnego romantyka 
przystało, rzuciłem się na ratunek słowu pisanemu 
i wśród rozlicznych kopnięć, szturchnięć, pozwoli-
łem jej wyjść bez szwanku, czego nie mogłem rzec 
o sobie. Schodząc jeszcze niżej po schodach platfor-
my, miałem okazję przyjrzeć się Feniksowi, którego 
złożone skrzydła przypominały płomienie. Zdawał 
się dorównywać pięknu Draco. Z jakimś dziwnym 
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poczuciem sentymentu odwróciłem się do czarnej 
jak onyks maszyny, która skrywała swe skrzydła 
pod kapturem ze złotym wzorem przypominającym 
kształtem literę K. Nie potrafiłem wyzbyć się jakiejś 
nienazwanej tęsknoty. Świadomość z cicha szeptała,  
że to mój dom – choćby na przeszło dwieście dni.

Pochłonął mnie ogromny wylot korytarza pro-
wadzącego pod poziom platformy, łączącej Ni-
colasa i Isaaca. Rozchodząc się w prawo lub lewo, 
zawracaliśmy, by skorzystać z  systemu wind drapa-
cza, na którym wylądowaliśmy. Przydzielono mnie 
do Trójki. Przypominająca kształtem kostkę Rubika 
winda była naprawdę spora. Wsiadłem posłusznie. 
Pragnienie buntu odezwało się we mnie na wieść 
o podróży dwieście metrów w dół. Nie udało mi 
się nawet dostać do drzwi. W windzie mieściło się 
jakieś czterdzieści osób, szemrzących między sobą 
niczym stado węży. Zamyśliłem się zmartwiony,, że 
ostatnio zbyt dużo rzeczy kojarzyło mi się ze sssły-
mi ssstwoszszeniami.

– My się znamy…? – usłyszałem nagle gdzieś 
w okolicach lewego ucha damski głos.

Odwróciłem się i zobaczyłem pełne ciekawości 
spojrzenie zielonych oczu.

Zdecydowałem się uśmiechnąć. Częściowo, 
bo ów uśmiech obejmował tylko usta. Mięśnie przy 
oczodołach nawet mi nie drgnęły.

– Być może nie, chociaż wtedy szczerze bym ża-
łował. Pani pozwoli... – ująłem wyciągniętą ku mnie 
dłoń i pocałowałem z namaszczeniem. Nie podrapa-
ły mnie żadne tipsy ani nie poraził pstrokaty lakier.

Była naprawdę zdziwiona, ale nie miałem prawa 
czuć dezaprobaty wobec jej emocji. Zwyczaj cało-
wania w dłoń zanikł gdzieś w odmętach ziemskiej 
kultury, która, szczerze mówiąc, coraz mniej przy-
pominała kulturę jako cokolwiek właściwego i do-
brego. Przez myśl przeszły mi dziesiątki dziewczyn 
szukających bogatych facetów po czterdziestce. 
Chadzały w kretyńskich, krzykliwych strojach, któ-
re zakrywały niewiele więcej niż liść na łonie Ewy 
i jej ręka na piersiach. Naszła mnie refleksja. Zna-
łem świat na tyle, by wiedzieć, że ludzkość stała się 
niesamowicie prymitywna. Pozostały oczywiście 
enklawy wolne od zachodniej kultury, jak Europa 
Centralna i Afryka Północna. I głównie dlatego sło-
wiańska uroda wpatrującej się we mnie dziewczyny 
i jej biegłość w posługiwaniu się polskim napawała 
mnie optymizmem. Świadczyło to o jej ewentualnej 
normalności. Skarciłem się w duchu – ta refleksja 
brzmiała komicznie.

Początkowo zdziwiona uśmiechnęła się w odpo-
wiedzi i wetknęła ręce do kieszeni. Wydała mi się 
nieśmiała, chociaż ileż to już razy widziałem, jak ci-
cha woda brzegi rwała?

– Jesteś tu przelotem? Czy na stałe? – zapytała 
jakby na siłę, zupełnie zapominając, od czego za-
częła. Pomyślałem więc, że co do znajomości mogła 
blefować.

– Lecę dalej – odpowiedziałem z moim charakte-
rystycznym półuśmiechem. – A ty?

Piękny grymas nie znikał z jej średnio wydat-
nych warg, spod prostego nosa, naznaczonego pie-
gami. Na litość boską – szepnąłem sobie w duchu. 
Dziewczyna nie miała więcej niż osiemnaście lat! 
I jeszcze te długie, dziecięce włosy spływające swo-
bodnie na plecy…

–Ja zostaję… – rzuciła, ale szybko zerknęła 
na swoje buty z Croppa, jakby obawiając się mojej 
reakcji.

– Wycieczka? – zapytałem, ściskając mocniej 
„Dżihad…”, gdy winda zatrzymała się powolnym 
ruchem.

Trzymając się blisko siebie, przeszliśmy do są-
siedniej, idąc w kierunku wskazanym przez macha-
jącą na nas kobietę w służbowym stroju.

– Mhm – przytaknęła dziewczyna. – Rodzice 
wysłali mnie tutaj, bo w HG strasznie wiało nudą, 
że się tak wyrażę.

– Wysłali cię na drugi koniec zamieszkanego 
świata, bo strasznie wiało nudą? – zapytałem z iro-
nią, akcentując ostatnie słowa.

Poczytała to za żart.
– Owszem, to dziwne. Ale moi rodzice rzadko 

kiedy są sami, więc chyba postanowili nieco zasma-
kować wolności.

– Aha – skwitowałem jej uwagę.
Spojrzała na mnie, gdy odwracałem wzrok.
– Ciebie też wysłano w podróż życia? – Zaśmiała 

się cicho.
– Nie, to wygrana – ogarnąłem powietrze do-

okoła głowy jednym ruchem dłoni, jakby cały Fo-
bos należał teraz do mnie. – Mam rozumieć, że za-
mieszkasz w tutejszym hotelu?

– Tak – rzuciła. – Sto czterdziestka. Nie wiem, 
jak ja znajdę tę kondygnację.

Uśmiechnąłem się – tym razem całkiem szcze-
rze.

– Popatrz, popatrz... Tak się składa, że będziemy 
sąsiadami.

– Ooo! – rzuciła.
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Parsknąłem cicho.
Winda znowu się zatrzymała. Nim się zorien-

towaliśmy, rozdzielono nas do dwóch mniejszych. 
Miałem wrażenie, że gdzieś zobaczyłem jej oczy 
próbujące wypatrzyć mnie w tłumie, jednak szyb-
ko zniknęły w gąszczu sylwetek. Momentalnie na-
szedł mnie jakiś żal, jednak uspokoiłem się myślą, 
że przecież będzie mieszkać obok mnie.

Winda przez chwilę pędziła w dół z oszalałą 
prędkością, wtem gwałtownie wyhamowała i otwar-
ła się ze zgrzytem. Wyszliśmy na sto siedemdziesiąte 
szóste piętro, czyli jakieś dziewięćset metrów nad 
ziemią. Taras widokowy. Wszyscy przylgnęli do ba-
rierek przy oknach, opierając się na nich jak na balu-
stradzie. Zerkali w dół, z niespotykanym skupieniem 
obserwując świat dookoła. Minęło trochę czasu, nim 
łokciami wywalczyłem dla siebie miejsce.

Przede mną stał Isaac, pnący się jeszcze sześć-
set metrów w górę. Przypominał potężną staro-
żytną świątynię czarnego koloru. Stanowił osobli-
wy kontrast z otaczającym go światem cienia żagli 
i piaskowych bądź butelkowych budynków, które 
widziałem w przerwach między osłonami, chyba 
bardziej oczyma wyobraźni niż za pośrednictwem 
zmysłu wzroku. W tej pełnej trwogi (miałem mimo 
wszystko lęk wysokości) obserwacji towarzyszyły 
mi chmury. Mgła emanowała lekkością, a słońce 
chowało się za Marsa. Wszystko nabierało jakie-
goś mitycznego wymiaru, urzekało już tutaj, w za-
mkniętym budynku. Ba! Nie opuściłem nawet czę-
ści handlowej Nicolasa!

Czekała mnie długa droga w dół. Następna winda 
okazała się w rzeczywistości platformą przenoszącą 
pasażerów przy wschodniej ścianie. Tak naprawdę 
to nie musieliśmy się praktycznie nigdzie ruszać, 
nie licząc schodów na niższe piętro, by dostać się 
do windy mającej zawieźć nas w wyznaczone miej-
sca. Od wąskiego przejścia między salami towarzy-
szył mi tupot nóg, niosący się echem w potężnej 
wyrwie, którą okalały tysiące stopni prowadzących 
w górę – jedyne schody w części handlowej. Puste, 
bo wszyscy handlowcy korzystali z wind lub plat-
formy w centralnej części budynku.

Kazano nam oddać paszporty. Prześwietlono nas 
w bramkach rentgenowskich, zapytano, co niosę 
pod pachą. Jedynie zerknęli na książkę, przekart-
kowali i oddali wraz z tutejszą wizą, którą udziela-
no w zamian za ziemskie dokumenty. Spojrzałem 
na plastikową tabliczkę. Cesarstwo Fobos – głosił 
napis w lewym górnym rogu.

Za barierkami, pozwalającymi zachować bez-
pieczną odległość od bramek, stało kilkanaście osób 
z kartkami, tabliczkami pokreślonymi całą gamą 
charakterów pisma. Widziałem imiona, nazwiska, 
jakieś ksywki, ale najbardziej moją uwagę przykuł 
jeden napis: Christian McCorvin.

Podszedłem do pani przewodnik, która przywi-
tała mnie miłym uśmiechem.

– Pan McCorvin? – zapytała przymilnie.
– Zgadza się – odparłem.
– Magdalena Kwiecień. Witamy na Fobosie – 

wyciągnęła chudą rączkę, wwiercając się we mnie 
spojrzeniem brązowych oczu. Uścisnąłem ją deli-
katnie. – Pan pozwoli, że pokażę panu apartament.

– To daleko? – Starałem się być uprzejmy.
W końcu po co szukać wrogów nawet poza swo-

ją planetą?
– Jedna przejażdżka windą. Proszę za mną.
Poprowadziła mnie po posadzce z gładko obro-

bionych płyt, wprost idealnie do siebie przylegają-
cych. Gdyby nie moje podeszwy, zaprezentował-
bym tutaj pokaz godny programu „Gwiazdy tańczą 
na lodzie”. Rozejrzałem się uważnie. Szkła, by nie 
popękały (być może przy lądowaniu skrzydlatych), 
wybrano stosunkowo grube, pomimo to widok 
za nimi nie był zniekształcony. Zachwyciły mnie 
liczne donice z kwiatami, karłowatymi drzewami 
oraz mnóstwo motywów zieleni na ścianach. Wi-
działem obrazy o różnorodnej tematyce, ale jednak 
związanych z przeznaczeniem danej kondygna-
cji. Skoro tutaj witano ludzi przybyłych na plane-
tę, przejawiały się historie powrotów do ojczyzny, 
domu czy spotkania z bliskimi. Wszystko namalo-
wane z gracją, bez zbędnych fosforyzatorów czy in-
nych świństw niszczących prawdziwą sztukę.

Po chwili zerknąłem na swoje ubranie. Następnie 
popieściłem wzrokiem panią przewodnik, starszą 
ode mnie o kilka, góra pięć, lat. Zdałem sobie spra-
wę, jak różni byliśmy od tłumu, który zostawiliśmy 
za plecami – krzykliwe stroje, błękitno-różowo-żółte 
makijaże i najnowszy trend, glany na obcasach, któ-
re wyglądały wprost idiotycznie. Dołóżmy do tego 
wypasione komórki przeważnie za dużo więcej niż 
pół stówki. Białe kozaczki, piękne miniówki – relikt 
gimnazjalnej prostytucji z Ziemi.

Oczywiście mocno uogólniałem, ale nie chciałem 
oszukiwać samego siebie – taki świat zostawiłem 
za sobą. Cieszyłem się ze swojego długiego płaszcza 
kupionego u Armaniego. Butów w foboskim stylu, 
z długą cholewą i całą masą klamerek. Pod tym ja-
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sne dżinsy, lekko podwinięte. Nie byłem ubrany ele-
gancko, ale normalnie. Podobnie pani przewodnik, 
w spódniczce za kolana i nieco śmiesznej kamizelce 
nałożonej na… tunikę(?). Nie wiedziałem dokład-
nie, nie znałem się na kobiecej garderobie na tyle 
dobrze.

Miło było zauważyć, że świat się do nas dostraja. 
Pełne gracji i powagi stroje przywitały nas w win-
dzie, którą miałem być dowieziony na piętro…

– Które to piętro? – O dziwo nie zapamiętałem 
tej informacji.

– Sto czterdzieste – powiedziała pani przewod-
nik i wcisnęła guzik.

– Aha – zdobyłem się na odpowiedź.
Drzwi się zamknęły, a winda z wizgiem rozpo-

częła swą drogę w dół.

* * *

Już same drzwi do apartamentu zapierały dech 
w piersiach. Linie, klamki, ornamenty – wszystko 
złote i na białym drewnie. Kołatki zwisały z pysków 
lwów, nawiasem mówiąc, zdobiących także klamki. 
Najbardziej dziwił fakt, że było to prawdziwe – nie 
pozłacane, a szczerozłote. Najprawdziwszy kruszec. 
Podczas gdy ja zachwycałem się zdobieniami, pani 
przewodnik jak karabin maszynowy recytowała 
wiadomości o księżycu.

– …osiągnęliśmy mistrzostwo w produkcji mie-
szanki gazów, pompowanych do atmosfery o iden-
tycznym składzie jak na Ziemi. Fobos jest bardzo 
nieregularny, uważany był powszechnie za planeto-
idę, która przypadkiem weszła w orbitę Marsa. Nard 
Ren leży w kraterze niegdyś nazywanym Stickney, 
od panieńskiego nazwiska żony odkrywcy. Dziś 
zmieniono to na Zieloną Dolinę, jednak z szacun-
ku dla pierwszego obserwatora księżyca oraz jego 
następców w znacznym stopniu zachowano inne 
nazwy geograficzne. Obecnie przed naszymi dra-
paczami stoją pomniki Piotra Charubina i Asapha 
Halla. Jeżeli chciałby pan obejrzeć czapy polarne 
Marsa, niestety muszę zaznaczyć, że Fobos krąży 
sześć tysięcy kilometrów nad czerwonym globem, 
w okolicach równika planety, co niebywale utrud-
nia obserwację. Uniemożliwia to także postrzeganie 
księżyca z biegunów Marsa. Jest on już niewidoczny 
od sześćdziesięciu ośmiu stopni szerokości areogra-
ficznej. Fobos ma także sto czterdzieści cztery ty-
siące razy mniejszą jasność od najsłabszych gwiazd 
widocznych gołym okiem z Ziemi. Możemy się 

szczycić tym, że udało nam się wpłynąć na pręd-
kość księżyca, który okrąża macierzystą planetę 
w zbliżonym do niej tempie. Wolniej obraca się tak-
że wokół własnej osi. Te, jak i inne działania pozwo-
liły rozwinąć na księżycu sztuczną atmosferę. Obec-
nie na terenach położonych na zachód od miasta 
wprowadzamy liczne gatunki wymarłych na Ziemi 
zwierząt. Jesteśmy zmuszeni korzystać z klinik klo-
nicznych, ale w tym wypadku usprawiedliwia nas 
nadzieja naprawy błędów przeszłości.

Zamilkła, gdy stwierdziła, że za długo się na nią 
patrzę.

– A co z apartamentem? – zapytałem ze zdziwio-
ną miną.

– Proszę wybaczyć – zmiana tematu nie zrobi-
ła na niej żadnego wrażenia. – Jesteśmy obecnie 
w salonie, po lewej może pan przejść do koryta-
rza z dwiema sypialniami i łazienką. Naprzeciwko 
drzwi wejściowych znajduje się pokój artystyczny, 
odpowiadający pańskim gustom. Po prawej jest 
kuchnia, ale oczywiście w pańskim wypadku po-
siłki są wpisane w standard. W jaki sposób jeszcze 
mogę pomóc?

– Myślę, że dam już sobie radę – nim zdążyła co-
kolwiek powiedzieć przypomniałem sobie o czymś, 
co uleciało mi z pamięci. – Czy jest możliwość za-
kupienia gdzieś garnituru na poranny bal?

– Proszę się nie martwić – powiedziała. – Zrobi-
my, co w naszej mocy.

Uspokoiłem się. W końcu w moim ziemskim 
paszporcie zapisane były potrzebne wymiary, by do-
brać taki strój. Raz ta chora nadgorliwość urzędni-
ków mojej ojczystej planety miała się na coś zdać.

– W takim razie proszę jeszcze przekazać że nie-
bawem będę potrzebował posiłku – dodałem, licząc 
że nie przesadzę z żądaniami i życzeniami.

Uśmiechnęła się. Chyba szczerze.
– Wszelkie zamówienia może pan złożyć, dzwo-

niąc do recepcji.
– Dziękuję – skłoniłem się, pochylając lekko gło-

wę.
Odprowadziłem ją na zewnątrz. Zdecydowanym 

ruchem otworzyłem przed nią drzwi, w kolejnym 
zapomnianym już niemal geście uprzejmości. Jej 
reakcja była akurat nieco nie na miejscu – zdawała 
się być zaskoczona i zadowolona. Dziwiło mnie to, 
ponieważ tę zmianę obyczajów zapoczątkował ruch 
feministek, postulujący równouprawnienie. Z cza-
sem poparły go wszystkie kobiety na Ziemi, a ści-
ślej mówiąc znaczna większość osób, które w ogóle 
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o nim słyszały. Doprowadziło to do tego, że na mojej 
ojczystej planecie nikt nie okazywał dawnych hono-
rów kobietom. Traktowano się na równi – nikt nie 
nazywał nikogo damskim bokserem, gdy ten skopał 
dziewczynę w bójce. Owo równouprawnienie wy-
szło im bokiem. A teraz zaczynały tęsknić do oby-
czajów, które same obaliły i odrzuciły. A właściwie 
odkrzyczały.

Nagle, wyglądając przez drzwi, niekulturalnie za-
słoniłem swoim ciałem wyjście. Na swoje usprawie-
dliwienie miałem widok owej rudowłosej dziewczy-
ny, która w ciszy podpierając ścianę, pozwoliła płynąć 
łzom. W garści trzymała jakiś skrawek papieru i tu-
tejszy paszport. Całkiem ignorując panią przewod-
nik, podbiegłem do niej i zapytałem, co się stało.

– Nie ma miejsc. Powiedzieli, że to jakiś błąd 
systemu, jednak nie mają mnie gdzie ulokować. 
To przez jakieś domówienie na ostatnią chwilę, nie 
wiem, o co chodzi… Ale nie mam gdzie spać, rozu-
miesz? Nie mam nawet jak przesiedzieć tu do po-
wrotu. – Grymas wykrzywił jej ładną twarzyczkę, 
skryła ją w dłoniach, jakby ten gest miał ją ochronić 
przed problemami całego świata.

Delikatnie przygarnąłem ją do siebie. Właściwie 
nawet nie wiem czemu, nie powinna mnie obcho-
dzić jakaś dziewczyna, która przez czyjeś niedopa-
trzenie nie ma gdzie spać. To brutalne, ale ludzkie. 
Oczywiście tylko według nowych norm ludzkości.

Zastanowiłem się. Jakim cudem można było dać 
taką plamę? Domówienie? Zapewne chodziło o to, 
że ktoś najął pokój w ostatniej chwili, ale musiał być 
to ktoś znaczący, by zapomniano o pierwotnej re-
zerwacji.

– Posłuchaj mnie – ująłem jej twarz w dłonie 
i odepchnąłem lekko palce zasłaniające oczy. – 
Masz już opłacony pobyt przez rodziców? – zapy-
tałem, raczej wiedząc, co zmusiło szefostwo hotelu 
do podjęcia takiej decyzji. A ściślej mówiąc: kto.

– Tak, mam, wszystko jest już dawno wpłacone…
– Czy jest możliwość, aby tą damę zakwaterować 

u mnie? – rzuciłem, odwracając się do przewod-
niczki.

Dziewczyna nagle ucichła, jakby niedowierzając.
– Czy na pewno… – zaczęła zdezorientowana 

przewodniczka.
– Czy jest taka możliwość? – wtrąciłem stanow-

czo, podkreślając swoje zdenerwowanie pochyle-
niem głowy, tak, by patrzeć na nią spode łba.

– Owszem, naturalnie… Wyraża pan taką chęć?
– Tak. Wyrażam i byłbym usatysfakcjonowany, 

gdyby dopilnowano wszystkich spraw z tym zwią-
zanych – chyba jaśniej nie mogłem zaznaczyć, że 
to teraz jej działka.

– O-oczywiście – wydukała i podeszła do dziew-
czyny, która obdarzyła ją zdziwionym spojrzeniem.

Przypatrzyłem się jej dokładnie. Wyglądała ja-
koś dziwnie znajomo, przypominało to bzyczenie 
muchy gdzieś w zakamarkach pamięci informują-
ce mnie: wiesz, znasz ją, pamiętasz! Nie potrafiłem 
jednak umieścić jej we wspomnieniach, choć akurat 
pamięć była moim atutem.

Przewodniczka spojrzała na jej wizę i kiwnęła 
lekko głową.

– Mogłabym pana prosić na chwilę? – zapytała, 
odwracając się ku mnie. Odciągnęła mnie na jakieś 
dziesięć metrów, zostawiając roztrzęsioną dziew-
czynę pod ścianą.

Nachyliłem się, wiedząc, że zależy jej na dyskre-
cji.

– O co chodzi?
– Zakwaterowanie jej z panem jest równoznacz-

ne z… z uznaniem państwa za parę bądź narze-
czeństwo. Będzie pan zmuszony wziąć dziewczynę 
na bal i… tam gdzie pan się uda.

Teraz wiedziałem, o co jej chodzi. Fakt przyję-
cia tej dziewczyny do pokoju był jak napiętnowanie 
nas statusem narzeczeństwa. Inaczej nie pozwolo-
no by nam spać w jednym apartamencie, chyba że 
bylibyśmy rodziną. A nią akurat być nie mogliśmy, 
bowiem wszystkich przodków ze swojego drzewa 
znałem lub widziałem na wyświetlaczach plazmo-
wych. Nawet cztery pokolenia wstecz.

– Rozumiem. Proszę dopilnować wszelkich for-
malności – powiedziałem po dłuższym namyśle, 
a właściwie obserwacji stojącej pod ścianą dziew-
czyny, która uciekała przed moim wzrokiem.

Wiedziałem, że to jest jedyny słuszny wybór. 
Starałem się ignorować krzyczącą wewnątrz mnie 
moralność. Ale pomoc drugiej osobie w najdalszej 
z ludzkich enklaw była mimo wszystko moim obo-
wiązkiem.

– Będzie też trzeba pozyskać fundusze na dalszą 
podróż.

– Sądzę, że z tym nie będzie problemu. Jest wi-
zjer międzyplanetarny w apartamencie?

– Jest, oczywiście – odpowiedziała, jakby urażo-
na.

– W najbliższym czasie na państwa konto wpły-
nie wyznaczona suma.

Ryzykowałem. Ale skoro jej rodzice wysłali ją 
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samą w tak kosztowną podróż, musieli mieć na-
prawdę pokaźny majątek. A teraz nie mieli za bar-
dzo wyboru.

– Naturalnie. Życzę miłego pobytu w naszym 
hotelu i gdybym była potrzebna, wystarczy wcisnąć 
trójkę przy wizjerze lokalnym.

Całą swoją wdzięczność, zmęczenie i uprzejmość 
zawarłem w jednym prostym:

– Dziękuję.
Powiedziałem to wystarczająco szybko, by wie-

działa, że ma po prostu pójść w cholerę. Jakby nie 
wiedząc, co zrobić, dygnęła lekko i popędziła w stro-
nę zatrzymanej wcześniej windy. Odprowadzałem ją 
wzrokiem. Gdy zniknęła za metalowymi drzwiami, 
skupiłem się na mojej nowej lokatorce.

Nim zdążyłem zareagować, rzuciła mi się na szy-
ję i pocałowała z namaszczeniem w policzek.

– Dziękuję! Dziękuję! – krzyczała, podskakując 
jak dwunastoletnia dziewczynka na placu zabaw.

Z grobową miną popędziłem ją gestem do środ-
ka. Prawie zapomniała wziąć torby podpartej o ścia-
nę. Gdy zamknąłem za nią drzwi, stanęła w miejscu 
i kuląc ramiona, uśmiechając się niewinnie w zielo-
ny szalik, który dopiero teraz zauważyłem, przypa-
trywała mi się uważnie spod delikatnych brwi.

– Tak? – zapytałem, przerywając niezręczne mil-
czenie.

– Gdzie mam spać? – rzuciła.
Ostatnią rzeczą, której mi było trzeba, była młod-

sza siostra.

* * *

– Dlaczego jesteś taki smutny? – zapytała, przy-
glądając mi się uważnie.

Tego wieczoru zdążyłem stwierdzić, że to spo-
strzegawcza i mądra dziewczyna. Co do inteligen-
cji miałem swoje zwyczajowe sceptyczne podejście, 
w końcu po tak krótkim czasie trudno rozróżnić te 
dwie sprawy. Wiedziałem natomiast, że sprowadzi-
łem sobie na kark dziewczynę, która zadaje więcej 
pytań, niż byłoby liści na drzewie. Chociaż ja wola-
łem należny temu stwierdzeniu synonim: nieustan-
ne kłopoty.

– Nie jestem smutny, a zamyślony. To subtelna 
różnica – zmusiłem się do uśmiechu.

Siedzieliśmy w pokoju artystycznym, wypełnio-
nym setkami książek, fortepianem, wiolonczelą, 
dwoma gitarami i jeszcze dziesiątkami ołówków 
i kartek. Wszystko pasujące do moich upodobań, 

tak jak wspominała przewodniczka.
– Widzę, że coś jest nie tak.
– To przez książkę – zełgałem.
– Co czytasz?
Odpowiedziałem i zapobiegawczo opowiedzia-

łem jej treść.
– Aha – skwitowała mój wywód.
– Wierzysz mi?
– Nie.
Zamknąłem książkę i odłożyłem ją na fortepian. 

Po chwili milczenia położyłem palce na klawiaturze 
i zacząłem grać. Jakieś kilka prostych dźwięków.

– Unikasz rozmowy – rzuciła.
Powietrze wypełnił wysoki ton, zupełnie niepa-

sujący do poprzednich.
– Nie zauważyłaś istnienia czegoś takiego jak ta-

jemnice?
– Nie w twoim wypadku.
– Tak? A to ciekawe, dlaczego?
– Jesteś za miły.
Coś łupnęło. Dopiero po chwili zdałem sobie 

sprawę, że to potężny kawałek budowli, zwanej oce-
ną jej osoby, który spadł gdzieś w gąszcz moich wią-
zań neuronowych.

– Może udaję?
– A może nie?
– A może jesteś łatwowierna?
– A ty smutny?
– Nie mam do tego prawa?
– Tutaj? – ogarnęła wzrokiem cały pokój. – Ani 

trochę.
– Jestem człowiekiem… – zacząłem, ściągając 

brwi na kształt litery V.
– I Bóg dał ci zdolność mówienia po to, byś od-

powiedział na moje pytanie.
– Dobrze… – zgodziłem się. – Mogę odpowie-

dzieć, ale nie musi to być szczere. Odpowiedź brzmi: 
nic mi nie jest. – Wysunąłem język w jej stronę i za-
cząłem znowu grać.

Nim się obejrzałem, wyciągnęła mnie na środek 
pokoju i nacisnęła dużego playa na naprawdę po-
kaźnej wieży interstereo.

– Co ty…
– Zatańcz ze mną – rzuciła.
W uszach zaszumiał mi „Dancing” Elisy. Spojrza-

łem na rudowłosą dziewczynę bynajmniej dziwnie, 
jak ryba wyciągnięta z wody. Po chwili przekona-
łem się, że jej wcale nie chodziło o taniec. Po pro-
stu bawiła się w glonojada, przysysając się do mojej 
piersi. Zarzuciła mi ramiona na szyję i zamknęła 
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oczka jak dziecko kładące się spać. Miałem ocho-
tę ją odepchnąć. W sposób nader chamski i osten-
tacyjny sprawić, by się wywróciła. W końcu grubo 
przesadzała.

Chociaż… to może tylko mój wewnętrzny ból 
powodował, że byłem ślepy na ludzką życzliwość? 
Poza tym chciałem ją odepchnąć, ale… nie mogłem. 
Wiedziałem, co budzi się w moim żołądku. I stwier-
dziłem, że jak dorwę tego z łukiem, to mu skrzydła 
z dupy powyrywam. Przypomniała mi się szkolna 
dyskoteka, jak krążyłem tak z pewną punkówą. 
Wtedy postanowiłem zignorować jej… styl bycia, 
skupiając się raczej na miękkich poduszeczkach 
pompujących do moich żył adrenalinę. Czułem się 
wtedy jak Rambo przed ostateczną rozgrywką.

Teraz dziewczyna, która się tak namolnie do mnie 
tuliła, Polka czystej krwi, Julia Worsztynowicz, była 
naprawdę ładna. Z trudem przyznałem, ale zawsze 
miałem słabość do rudowłosych piękności.  Nie 
wiem, czy czuła przyspieszone bicie mojego serca. 
Pod wpływem testosteronu na myśl przychodzi-
ły mi coraz odważniejsze obrazy. Może te pornole 
oglądane jeszcze dziesięć lat temu na stronach in-
ternetowych miały się wreszcie na coś zdać. Byłem 
pewny, że mogę dać jej to, czego chyba pragnęła. 
Na chwilę się opamiętałem. Przed momentem są-
dziłem, że to prosta życzliwość, teraz wmawiałem 
sobie, że na mnie leci. To było nieznane mi wcze-
śniej uczucie. Napięcie nieplanowanego seksu, któ-
ry wyniknąć miał z prostego impulsu. Co by się sta-
ło, gdybym ją pocałował? Była już prawie dorosła, 
w tym wieku to przychodzi samo. Znajdowaliśmy 
się tak daleko od domów, jak tylko się dało. Kto 
się dowie? W razie czego coś wykombinuję i nigdy 
mnie nie znajdzie. Ale musiałbym ją zostawić, tak 
by zapomniała. Bo szczerze mówiąc, przyjaźń jest 
karą dla miłości. A jakże łatwo można się zako-
chać, gdy wali ci serce i zachodzi ta piękna reakcja 
chemiczna. Ile to razy przyjaciółki opowiadały mi 
o swoich miłostkach: poczułam jak serce pode-
rwało mi się do biegu albo: przestałam oddychać! 
Kobiety potrafiły wprowadzić do tego nawet jakąś 
nutę patosu, ba, przeznaczenia! Jakże łatwo byłoby 
jej wmówić, że to los nas sobie zesłał. Miałem oka-
zję, przygarnąłem ją do siebie, łamiąc przy okazji 
wszelkie dzisiejsze zasady wychowania. Pocałunek 
w rączkę, przepuszczanie w drzwiach. Proste gesty 
nabierały znaczenia.

Dawno nie czułem takiej satysfakcji, samoza-
dowolenia. Wszystko przecież perfekcyjne roze-

grałem, jak w jakimś misternie zakrojonym planie. 
Wyrwałem śliczną dziewczynę, teraz wystarczy ją 
sprowokować. Odepchnąć ręce i pocałować na-
miętnie w rytm muzyki. Namiętnie? A może deli-
katnie? Nie wiedziałem jeszcze, jakich facetów lubi. 
Pozostało mi mieć nadzieję, że ulegnie pierwotnym 
zmysłom. Chwyciłem ją za nadgarstki i uniosłem 
ręce, tak by cofnęła się o krok. Widziałem to w jej 
oczach, jakieś napięcie. Działaliśmy jak mrok i ja-
sność. Mieliśmy dotrzeć do wspólnego wieczoru, ja 
byłem dniem, ona nocą, albo na odwrót. Wymie-
szać się, przylec w pełnej napięcia fazie przejścia.

Zaczerpnąłem głęboko powietrza i rzuciłem:
– Mam raka.
Muzyka ucichła, jakby wieża miała sztuczną in-

teligencję. Puściłem ręce Julki, myśląc intensywnie. 
Chciałem jeszcze jakoś uratować sytuację. Narzuci-
ła mi się parafraza pewnej myśli z jednego z portali 
internetowych: Cierpię na arytmię uczucia. Wykry-
to u mnie nowotwór wyobraźni. Mam stwardnie-
nie rozsiane emocji. I uleczalną wiarę, że kiedyś mi 
to minie. Odezwałem się, nim Julka zdążyła cokol-
wiek powiedzieć.

– Nieoperacyjny nowotwór trzustki… i pół roku 
życia.

No to sobie nie pociupciamy – markotnym gło-
sem oznajmił mi mój diabeł stróż. Chociaż nie. 
To po prostu była rozpacz.

– Ale… – zaczęła całkiem zgrabnie. Od próby za-
przeczenia. Znaczy, że zależało jej na mnie na tyle, 
że nie mogła pogodzić się z tą wiadomością bez 
walki.

– Miałem odpowiedzieć na twoje pytanie. Teraz 
dasz mi poczytać książkę w spokoju? – z miejsca jej 
przerwałem.

Byłem głupi, licząc, że się zgodzi. Nawet tego nie 
usłyszała.

– Tak mi… przykro.
– Cóż, nic nie poradzisz. A teraz pozwól, że spę-

dzę ostatnią podróż swojego życia, czytając k-s-i-ą-
ż-k-ę! OK?

Była chamska – przytuliła mnie. Odetchnąłem 
głośno.

– Czego ty ode mnie chcesz? – zapytałem głosem 
pokonanego.

– Jesteś pewnie taki samotny…
Bierz! Bierz! – ryczał podochocony diabeł stróż 

w mojej głowie.
– Taki samotny, że bateria w mojej komórce 

trzyma dwa miesiące. Ale chcę ci powiedzieć jed-
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no, piękna panno. Nie szukam miłości, litości czy 
współczucia, ani nawet przyjaźni. Nie przeraża 
mnie myśl, że wiem, jaki koniec czeka te uczucia, 
tylko świadomość, że wiem, KIEDY to się stanie. 
Rozumiesz? Tak? To się cieszę, a teraz pozwól mi…

Przerwała mi, ostentacyjnie mnie ignorując. Za-
stanawiałem się, jak rozwiązać ten problem. Może 
jak Aleksander Wielki węzeł gordyjski? Hm… tylko 
gdzie by tutaj ciąć.

– Co to, to nie. Ja cię na pewno nie zostawię w ta-
kim stanie.

– W jakim znowu stanie?
– Wiem, jak trudno było ci to powiedzieć. – Dia-

beł stróż życzliwie podsunął mi obraz butów i wy-
sysania mózgu.

– Nie, nie było! – ryknąłem. – Daj mi spokój i idź 
DO SIE-BIE!

Wywaliłem ją za drzwi.

Później w bardzo ciekawy sposób dowiedzia-
łem się, że jestem idiotą. Mianowicie zaprosiłem ją 
na poranny bal.

* * *

Wiesz, co to jest Trójkąt Bermudzki? – pytał 
napis na kamieniu, stosunkowo niedawno wyryty. 
Siadłem przed nim, bo przyciągnął mnie całkiem 
ładny podpis: Piotr Charubin. Przeczytałem dalszą 
część: Właśnie w nim jesteś.

– Wiem, kochany – szepnąłem do kamienia, 
mrużąc oczy.

Spojrzałem na dwa wieżowce, które przygoto-
wano do święta. Ziemski 18 lipca, data narodzin 
(cudo)twórcy tej irracjonalnej rzeczywistości. Kie-
dyś raczyłem mówić, że nie wiem, czy to życie jest 
do dupy, bo nie poznałem żadnego innego. Aż do te-
raz. I owszem – tamto, które zostawiłem za sobą, 
było o kant rzyci potłuc.

Nie chodziło o to, że tam kwitły przestępczość 
i złodziejstwo, a tutaj każdą osobę badano pod ką-
tem psychicznym, jeszcze zanim zezwolono jej wy-
ruszyć do hotelu Gabriel. Wszystko sprowadzało się 
do tego, że z kimkolwiek nie wymieniłem paru zdań, 
rozmowa wędrowała ku sztuce, a nie jak na Ziemi – 
ku tamtejszej polityce i całemu obrzydliwemu apa-
ratowi władzy. Komuś może wydawać się to nudne, 
ale nie takim ludziom jak ja. Może dlatego cesar-
stwo Fobos postrzegane było jako utopia. Ale nie, 
do licha, ono naprawdę nią było. Piękną, rzeczy-

wistą utopią, najprawdziwszą! Zacisnąłem mocniej 
palce na trzonku lampki szampana. Tak długo szu-
kałem domu, a znalazłem go daleko poza Ziemią. 
I co gorsza – nie wiedziałem, ile dane będzie mi go 
podziwiać.

– Ktoś o ciebie pytał – powiadomiła mnie Julka, 
nachylając się i kładąc dłoń na moim ramieniu. Na-
syciłem nozdrza zapachem pontyjskiej azalii, który 
jej towarzyszył. – Wszystko dobrze?

Mimo piękna aromatu ogarniała mnie szewska 
pasja. Żałowałem całym sercem tego kretyńskiego 
przypływu szczerości. Traktowała mnie raczej jak 
paralityka, niż osobę do rozmów i zabaw. I nie mia-
ło już żadnego znaczenia, że byłem od niej starszy 
o przeszło cztery lata. Pompowane do żył gniew 
i złość uleciały ze mnie z jednym prostym:

– Mhm.
– Mówili, że to pilne – dodała, patrząc jak wstaję.
– Nawet nie wiesz jak.

* * *

Władca Fobosu był intrygującym człowiekiem 
– dosłownie żywcem zdjętym z cokołu. Robił ta-
kie wrażenie zwłaszcza za sprawą bladoniebieskich 
oczu, które wyglądały jak martwe. Ignacy jednym 
spojrzeniem sprawiał, że w głowie jego rozmówcy 
budziły się najsmętniejsze melodie.

Przywitał mnie słowami:
– Smutek nas szpeci, ale gdy schowasz go pod 

skórę, umrzesz od środka. A lepiej być brzydkim 
niż pustym.

Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Julka była 
nim urzeczona, a ja bardzo zazdrosny o nią i jego 
lśniące, czarne włosy związane w spływający na ple-
cy węzeł. Przykuwające uwagę elfie pasemka, pozo-
stawione swobodnie na skroniach, sprawiały, że wy-
glądał jak Daimon Frey z „Siewcy Wiatru”. Z tego, 
co pamiętałem, notka w książce o Fobosie głosiła, 
jakoby był wspaniałym pisarzem i poetą. Nawet bez 
wsparcia słowa pisanego wiedziałem, że to wielki 
rysownik i malarz. Jego obraz okazał się najdro-
żej sprzedanym dziełem sztuki w historii – przed-
stawiał fantastycznie ujęte Święto Narodzin, które 
miałem zobaczyć z tarasu w osobistych komnatach 
pana i władcy tego zakątka świata. Jego pałac wybu-
dowano na północnej ścianie krateru, co sprawia-
ło, że centrum zapadliska – dwa wieżowce – było 
świetnie widoczne.

Jako pierwsze ujęło mnie niebo, o barwie jak 

57QFANT.PL   -  numer specjalny

TytułLodogród



z opakowania miętowych mentosów. Na dodatek 
widok ten rzeczywiście mnie orzeźwił. Później po-
wędrowałem za palcem cesarza, który wskazywał 
mi dwa ogromne budynki. Gdyby nie znaczna od-
ległość, nigdy nie mógłbym ogarnąć ich wzrokiem.

– Proszę patrzeć, właśnie się zaczyna.
– Co? – nie popisałem się tym pytaniem.
– To – odpowiedział cesarz z uśmiechem na peł-

nych wargach, osadzonych na twarzy o regularnych, 
pięknych rysach.

Coś zatrzeszczało, strzeliło, zasyczało. Nie do-
strzegłem jednak żadnego błysku. Przypatrzyłem 
się uważniej zaczepom żagli opartych o budynki 
i oniemiałem. Zaczepy puściły. Żagle odepchnięte 
jakimiś silnikami, od których nawet z tej odległości 
w widoczny sposób falowało powietrze, zaczęły od-
chylać się od dwóch wież, wcześniej skrytych pod 
mocno dziurawą kopułą.

Patrząc na żagle, oczami wyobraźni widziałem 
różę, której kielich nagle osunął się na trawiastą 
ziemię. Rozległ się huk, choć widziałem, że silni-
ki spowalniają upadek. Żeby to opisać, trzeba było 
wyobrazić sobie kwiat, który pod wpływem światła 
słonecznego rozchyla swoje płatki, ofiarowując ser-
ce. Byłem pewien, że nie przesadzam z tym porów-
naniem, obserwując dziesiątki pomniejszych żagli, 
odczepiających się od budynków i ukazujących 
mi dwie, podobne do szyszek budowle. W powie-
trze powędrowały miliardy różowych i czerwonych 
płatków kwiatów.

– To zwykłe confetti – przytemperował moje 
uniesienie cesarz. – Kocham ten dzień. I tak nasza 
duma będzie wyglądać do końca wakacji.

– Wakacji, wasza wysokość? – zapytała Julka.
– Bez tytułów, proszę. Nie cierpię na manię wiel-

kości – wtrącił tę informację do rozmowy, kwitu-
jąc ją szczerym uśmiechem. – Tutaj wakacje trwają 
prawie dwa razy dłużej niż na Ziemi. Tak identyfi-
kujemy się z Marsem, bo u nas nie ma pór roku.

– Nie mogę się doczekać… – wydukałem, obser-
wując te cuda.

Oczami wyobraźni sięgnąłem po obraz ferro-
fluidu w podstawie łączącej drapacze chmur. Pod 
wpływem pola magnetycznego idealnie czarna ciecz 
po utworzeniu się na jej powierzchni sieci geome-
trycznych znaków przypominała jeża – wielkości 
sporego stawu na Ziemi. Nigdy nie widziałem tylu 
cudów w jednym miejscu. A najlepsze było wciąż 
przede mną.

– Himladu? – zapytał.

– Tak. Himladu.
– To część nagrody, panie laureacie. Jutro startuje 

prom, więc proszę się szykować. Pańska narzeczona 
uda się z panem – rzucił z błyskiem w oku.

Popatrzyła na mnie wyczekująco. Nie zaprotesto-
wałem, nie zaprzeczyłem. Bałem się udowodnić temu 
człowiekowi błąd. Pal licho, niech widzi we mnie za-
kochanego pisarza, który wygrał wycieczkę po ko-
smosie opowiadaniem, obwołanym najlepszym tego 
typu tekstem dekady. Byłem już laureatem nagrody 
Hugo i Nebula, ale wszystko bledło przy tej ustano-
wionej przez fundację Archangel.

Wycieczka w kosmos, a przy okazji moja ostatnia 
szansa.

– Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, gdy 
zechce pan powrócić.

Miałem wrażenie, że specjalnie powiedział: 
zechce. Jakby przeczuwał, co się święci. I mimo 
wszystko na to przyzwalał.

– Proszę dbać o ukochaną – dokończył i otoczył 
mnie ramieniem, prowadząc w stronę wyjścia.

* * *

Wsadzono nas na pokład fregaty, którą wyrzuco-
no w odpowiednim momencie z czegoś, co przypo-
minało mi lufę armaty. Pamiętałem tylko syczenie 
silników, nagłe tąpnięcie platformy, na której nas 
osadzono i natychmiastowe wciśnięcie w fotel. Jak 
strzała pognaliśmy w stronę Marsa, witającego nas 
uśmiechem koryt wyschniętych rzek, zabarwionych 
na pomarańczowo przez przeogromne ilości rdzy. 
Po pierwszym kwadransie zaczęliśmy zwalniać – 
pęd podtrzymywały silniki, które miały swoje ogra-
niczenia.

Siedziałem przy fotelu pilota – wojskowego 
po pięćdziesiątce, z blizną na twarzy i pełnymi roz-
wagi szarymi oczami. Milczał, skupiając się na pra-
widłowej trajektorii lotu i pracy trzech silników, 
które miały nas wyratować, gdy nadejdzie pora 
wyhamowywania. To wykraczało poza granice wy-
obraźni. Widok ogromnej planety, oświetlanej w po-
łowie przez słońce – jakże dalekie, jakże małe. Nie, 
to  nawet ani trochę nie przypominało ziemskich se-
ansów 4D. To była moja rzeczywistość, mój własny 
sen na jawie. Nieznany glob, który ciągnął mnie tutaj 
przez cały odwiedzony przez człowieka świat.

Trudno też sobie wyobrazić, ile by mnie to kosz-
towało, gdybym musiał sam za to zapłacić. Milion 
euro przelany na konto hotelu przez rodziców Julki 
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jeszcze mocniej mi to uświadomił. Bez trudu mo-
głem przyznać, że nie byłoby mnie na to stać, nawet 
gdybym pracował sto lat jako sprzątacz na Cam-
bridge. Nawet jako profesor, którym  chciano, bym 
został. Wykładowca polonistyki na Cambridge – 
pomyślałem i zaśmiałem się pod nosem. Wolałem 
zostać tutaj, gdyż uniwersytet bardzo ładnie prezen-
tował się na pierwszym miejscu rankingu wyższych 
uczelni na całym znanym świecie.

Choć nie miałem okazji ich poznać – za mną krył 
się świat noblistów i wielkich twórców. A najpięk-
niejsze wciąż było przede mną. Pilot zerknął na nas 
przelotnie i nacisnął przycisk – jeden z setek w ca-
łym kokpicie. Nie wiem, czy by o nas zapomnieć 
– byliśmy w końcu pasażerami, a powinni mu to-
warzyszyć członkowie załogi – włączył muzykę, 
która uderzyła we mnie jak obuchem. Nie znałem 
ani wykonawcy, ani utworu. Ale mógłbym przysiąc, 
że melancholia i nostalgia wylewała się z głośni-
ków niczym gaz wywołujący halucynacje. W ustach 
miałem mdły smak leków, które powstrzymywały 
rozrost nowotworu.

Szybko zapomniałem o tej zgryzocie, patrząc 
na planetę. Gdyby teraz ktoś przerwał mi hipnozę 
i powiedział, że koniec całego przedstawienia, nie 
zawahałbym się... – dla tego widoku warto zabić. 
Zapiekły mnie oczy. Korytarze rzek powykrzy-
wiane w tajemniczym alfabecie kosmosu. Morze 
rdzawego piasku. To Sahara – nowy dom dla ludzi. 
Gdzieś w dole Olympus Mons – największy wulkan 
tarczowy w Układzie Słonecznym. Grzechem było 
porównywać jego rzeczywisty widok ze zdjęciami 
w Internecie. Brązowa góra, wzniesiona na przypo-
minającym tarczę wzniesieniu. Krater jak zamknię-
te oko, które mogło w każdej chwili się otworzyć, 
jakby planeta chciała powiedzieć: widzę cię.

Miałem nadzieję, że usłyszałbym też: nie bój się.
Nie mogłem się bać. To byłoby marnotrawstwo 

myśli.
Muzyka ucichła. Zauważyłem to dopiero wtedy, 

gdy zabrzmiała nowa. Hans Zimmer – „Elysium”. 
Spojrzałem na dłoń, którą poraziło ciepło. Julka 
nieśmiałym gestem dotknęła moich palców, jak-
by opuszkami chciała wydobyć ze mnie unikalną, 
wewnętrzną pieśń. Przez chwilę poczułem się jak 
instrument. Patrzyłem w bezruchu na jej dłoń zaci-
skającą się na mojej. I nawet mój diabeł stróż rzucił 
coś od siebie:

Miłość to rewolucja. Obala wszelkie normy, nisz-
czy wszelkie prawa, łamie wszelkie zasady.

Pierwszy raz przyznałem mu rację. I wyrwałem 
dłoń z jej uścisku. Złapała ją jednak zręcznie i przy-
ciągnęła z powrotem.

– Tak nie wolno, rozumiesz? – wydusiłem z sie-
bie, walcząc z nastrojem muzyki, płynącej z głośni-
ków. – To bezsensowne.

Przypomniałem ją sobie w eleganckiej sukni 
na balu. Ciemna zieleń, odsłaniająca prześliczne 
nogi. I te rude włosy zaczesane w jakąś fikuśną fry-
zurę. Nie – poddałem się w duchu – nie będę prote-
stować. Była przepiękna.

– Kochamy tylko wtedy, gdy pozwalamy komuś 
odejść. Pragnienie czyjejś obecności to nie jest czy-
sta miłość. To już niemal egoizm.

Co miałem zrobić? Co mogłem zrobić?
– Boisz się śmierci? – zapytał nagle pilot.
Zerkałem to na niego, to na Marsa, gdzie mo-

głem już zobaczyć czapę lodową wokół bieguna 
północnego.

– Śmierć nie jest okrutna czy straszna, ona jedy-
nie otwiera drzwi, za którymi nic na ma.

– Ha! Romantyk z ciebie, chłopcze. Też taki by-
łem, jak miałem tyle lat co ty. – Spodziewałem się, 
że kiedyś coś powie. Ale to zdanie przerosło moje 
najśmielsze oczekiwania. – Zarobiłem parę blizn 
na podboju kosmosu, latałem jeszcze za życia Ga-
briela. Nie wyobrażasz sobie, co czuliśmy, lecąc 
na planetę po raz pierwszy. Wszyscy opowiadali, 
jak tam jest, ale… poczuć to samemu, to inna rzecz. 
– Zagłębił się gdzieś we wspomnieniach. Po chwili 
przypomniał sobie o swoim pytaniu. Mrugnął parę 
razy i sękatą dłonią przejechał po czole, a następnie 
uderzył nią o ster. – Śmierć jest jak ciemna strona 
tej planety. Widzisz tylko ciemność. Ale gdy przyj-
dzie czas, dostrzeżesz to samo, co przedtem na tej 
jasnej półkuli. Najgorszy jest tylko strach przed nie-
znanym…

Zagryzł nagle wargi, spojrzał na nas, jakby kar-
cąc się w duchu za rozmowę z pasażerami.

– Zapięliście pasy? Jak nie, to zaraz wysiądziecie. 
Tu nie ma drogówki. Sami otwieramy drzwi.

Uśmiechnął się nieśmiało, widząc jak Julia wy-
krzywia wargi w tym samym grymasie.

– Dzieci, w mordę – rzucił sam do siebie.
Skupiłem się na widoku za szybą i z niemym za-

chwytem podziwiałem kosmicznego boga wojny.
– Po co tak usilnie chciałeś trafić na Marsa? – za-

pytała mnie Julka.
Milczałem.
– Nie zasługuję na odpowiedź?
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– Przyjaciel nigdy nie szantażuje cię słowami: 
„ja ci powiedziałem” – rzuciłem, nie odwracając się 
do niej.

Zagryzła wargi.
– Mam wrażenie, że po to, by zobaczyć, czy jak 

pokręcisz się w przeciwną stronę niż twój świat, 
to ci się w głowie poukłada.

Jakaś nacechowana automatyzmem wizja pod-
sunęła mi napis na jednym z bloków:

„Zamknąć burdele.
Otworzyć serca!”
Odrzucałem jej życzliwość – znaczyło to, że 

wciąż miałem jeden wielki burdel we własnym ser-
cu. Ale to była chwiejna konstrukcja. A nie trzeba 
huraganu, żeby przewrócić domek z kart. Po prostu 
nie wiedziałem, czy wierzyć tej dziewczynie. A wła-
ściwie, w co miałbym wierzyć? Zamiast się głębiej 
zastanowić, palnąłem:

– Co ty do mnie czujesz, Julka? Poznałaś mnie 
dwa dni temu, w windzie pełnej krzykliwych pięk-
ności obojga płci. Dlaczego stanęłaś przy mnie? 
Dlaczego zagadnęłaś?

– Przeznaczenie?
Prychnąłem i machnąłem dłonią.
– To akurat żadne wytłumaczenie. Chcę wie-

dzieć, dlaczego w ogóle tutaj lecisz? Bawisz się mną? 
W takim razie dobrze ci to wychodzi.

Gdyby nie była pewna emocji, które w niej wzbu-
dzałem, strasznie by się na mnie wydarła. A ona, jak 
gdyby nigdy nic, rzuciła:

– Nawet mi to nie w głowie.
– A co ci…
Szarpnęła mnie za koszulę i przyciągnęła do sie-

bie. Pocałowała mnie szybko, zdecydowanie. Zigno-
rowałem „Uuuuu!” pilota i wyrwałem się.

– Co ty…?
Uśmiechnęła się łobuzersko i popełniła grzech 

po raz drugi. Całowała zabójczo, nie jak odkurzacz 
chcący wessać moją twarz, ale z polotem, gracją. 
Fantastycznie. Nagle zauważyłem, że opisuję poca-
łunek jak grafikę komputerową.

Gdzie tu, w mordę, było miejsce na romantycz-
ność?

– Trzymać się! – ryknął nagle pilot.
Widziałem tylko przybliżającą się w szybkim 

tempie powierzchnię Marsa. Ale zamiast rozwodzić 
się nad pięknem lodowych wydm, pomyślałem, że 
mam wielkiego pecha. Wskaźnik pracy silników 
błysnął czerwienią.

Pilot zaparł się z całej siły, by podciągnąć fregatę 

w górę. Momentalnie poczułem lekkie swędzenie 
towarzyszące oblewaniu się potem.

– O kurwa! – zdobyłem się na komentarz.
Poczułem jak zaczynamy pikować. Tylko pasy 

przytrzymały nas w miejscu, rzeczy rozsypały się 
po kabinie. W oddali zamajaczyło słońce, przelot-
nie. Nabieraliśmy rozpędu.

– Aaa…! – usłyszałem pilota.
– Zdrowaś… – szeptała Julka, wpijając się pazu-

rami w moje ramię.
To było jak zabawa na najbardziej wymyślnych 

karuzelach na Ziemi. Nagle dotarł do nas wizg 
silników. Weszliśmy w atmosferę. Coś wybuchło, 
otoczyła nas fala ognia. Spalaliśmy się w sztucznej 
atmosferze, bezlitośnie wdzierając się w nią z nie-
botyczną prędkością.

– Kurwaaa! – ryczałem coraz głośniej.
Silniki zawyły, później wydały basowy odgłos, 

który rozwaliłby nam bębenki, gdybyśmy byli na ze-
wnątrz. Przyrządy w kokpicie zwariowały po zmia-
nie gęstości powietrza. Nigdy nie widziałem takiej 
dyskoteki czerwonych i białych światełek. Pilot 
szepcząc najwymyślniejsze przekleństwa, niemal 
wyrwał ster, ciągnąc go ku sobie.

– Połóż się, kurwo! – warczał raz po raz w ciągu 
tych paru krótkich chwil.

Płomienie znikły. Ujrzałem walący w nas grunt 
Marsa.

Zaryliśmy o powierzchnię z głuchym łomotem. 
Kokpit niemal pękł na pół. Wysypała się masa rze-
czy, powypadały jakieś kable. Zgasło światło, zapa-
lając się ponownie tylko na ułamki sekund. Słysza-
łem, jak silniki cichną, a statek spowalnia, sunąc 
po suchym śniegu. W końcu stanęliśmy, słysząc 
agonię układu napędowego – kilka charknięć dysz 
i ginący w ciszy wizg. Nikt nic nie powiedział. Mil-
czenie opisywało wszystko najlepiej.

Nie mogłem uwierzyć we własne szczęście. Nie 
dość, że udało nam się awaryjnie wylądować, za-
pewne zapobiegając większemu pożarowi, to jesz-
cze pilot zdołał nakierować nas na atmosferę – poza 
jej granicami w mig stalibyśmy się pogrążonymi 
w wiecznym śnie ostatnimi pasażerami fregaty.

– Nic ci nie jest? – rzuciłem do Julki, która wbiła 
we mnie pazury, niemalże do krwi.

– Ccchybbba, niiic – odpowiedziała.
– Panie pilocie? – odwróciłem się w drugą stronę.
Nasz zbawiciel wpatrywał się martwym wzro-

kiem w przysypane śniegiem szyby.
– Udało się – szepnął, dając tym samym znać, że 
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w ogóle żyje.
– Wychodzimy.
Wydawało mi się, że jako pierwszy odzyskałem 

zimną krew. Popędzałem ich przy akompaniamen-
cie milczenia. Ze środka maszyny wysypywał się 
tłum pasażerów, z rozlicznymi ranami, stłuczeniami 
i złamaniami. Widziałem to wyraźnie, po ich cho-
dzie i podartych tkaninach, przyciskanych do ra-
mion czy korpusów.

Nagle poczułem woń, przywodzącą na myśl cy-
namon. Pilot, który wykaraskał się za nami, miał 
rozszerzone oczy i ciężko sapał, wypuszczając z ust 
gęste białe obłoki.

– No to nas, kurwa, wkopałem…
Przed nami rozciągało się pole błękitnych róż – 

wystarczyło wyciągnąć szyję i dostrzec gwiaździstą 
przestrzeń przed wzniesieniem. Owe słynące z pięk-
na rośliny były jednocześnie najbardziej halucyno-
gennym świństwem, jakie wyprodukował człowiek. 
W efekcie mutacji genetycznych, mających przysto-
sować je do życia na takim mrozie, co graniczyło 
z cudem, powstały pyłki, które rozprzestrzeniały 
się w okresie kwitnienia. Teraz, owszem, było lato, 
ale na biegunie północnym nie robiło to większej 
różnicy – zwłaszcza że lód już wcale nie znikał, 
ze względu na sztuczną atmosferę.

– Wszyscy do środka. Natychmiast! – rzuciłem.
Nie mieliśmy nawet dokąd uciec. Ze strachu 

groziła nam zbiorowa paranoja, będąca skutkiem 
ubocznym ludzkiego pragnienia piękna. Ludzie 
z krzykiem i nerwowymi spojrzeniami przez barki 
chowali się w rozdartej niemal na dwie części frega-
cie. Pilot sięgnął do kabiny po maskę noszoną przez 
komandosów – idealnie filtrującą sztuczne powie-
trze. Przyglądałem mu się uważnie. Był dziwnie 
zgięty, jakby coś pękło mu w klatce piersiowej. Albo 
miał wewnętrzny krwotok.

Nie zastanawiałem się zbyt długo. Wyszarpną-
łem maskę i wyjąłem racę z jego kieszeni. Nie miał 
siły protestować.

– Musisz przejść przez pole i wejść na wydmę. 
Za nią widać Himlad.

– Nie działa wizjer? Na jakiejś częstotliwości 
można by nadać SOS.

– Odział pomocy z pewnością już nas szuka. 
Trzeba im tylko wskazać nasze… położenie. Zawio-
zą nas do bazy wojskowej.

– A nie do klinik klonicznych?
Spojrzał na mnie zdziwiony. Serce zamarło mi 

w piersi.

– Zamknięto je cztery tygodnie temu.
Mechanicznym ruchem założyłem maskę i zato-

czyłem się do tyłu. Julka doskoczyła i mnie pod-
trzymała.

– Co ci jest? – zapytała. – Krystian! Co się dzie-
je?!

Nic nie odpowiedziałem. Drżącymi dłońmi ode-
pchnąłem ją od siebie. Chwiejnym krokiem ruszy-
łem w stronę zaprogramowanych w moim umyśle 
wydm. Czułem się jak robot. Chociaż trafniej by-
łoby powiedzieć, że nie czułem nic. Nawet biegnąc 
wśród niemal czarnych bądź błękitnych róż, które 
normalnie zwaliłyby mnie z nóg. Tylko gorące po-
wietrze filtrowane przez mechanizm maski, który 
zgrzytał mi ciężko na szczęce. Tylko zęby zagryzio-
ne na cewniku, który miał odzyskiwać wilgoć i zra-
szać twarz śladowymi ilościami wody.

Cały mój misternie zakrojony plan… TFU! 
Ostatnia nadzieja poszła w las! Nie było już jedynych 
w kosmosie klinik klonicznych, w których można 
by wyhodować mój organ i wszczepić w zastępstwie 
starego. Tylko tutaj podejmowali się takich zabie-
gów. Tylko po to napisałem to pieprzone opowia-
danie, które powaliło krytyków na kolana. Ogłosili 
mnie nowym Dukajem, Lemem! Przeprowadziłem 
się do Polski, ściskałem dłonie wszystkich członków 
familii Charubinów, żyjących na Ziemi. I wszystko 
po to, by dowiedzieć się u kresu podróży, że nie ma 
dla mnie nadziei.

Pobili mnie ostatnią deską ratunku.
Ryczałem do maski jakimiś dzikimi spazmami 

żalu, mieszanki cierpienia i nienawiści do otacza-
jącego mnie świata. Trzy razy przewracałem się, 
biegnąc po wydmie suchego śniegu. To była jakaś 
chora rozpacz.

Dotarłem do miejsca, skąd rozciągał się widok 
na jeszcze dalsze połacie Vistitas Borealis. Moje 
ręce nadawały się już tylko do amputacji – w ogó-
le nie czułem, jakim cudem wbijałem zapaloną 
racę w śnieg. Sączył się z niej zielonkawy dym przy 
akompaniamencie syku ognia.

Węże – symbol tutejszych klinik klonicznych. 
Dlatego tak często w głowie miałem te pełzające 
gady i ich budzący trwogę język. Padłem na kola-
na, zaciskając powieki z niemej bezsilności. Czekała 
mnie śmierć, wobec której musiałem zostać bierny. 
Zepchnąłem Julkę gdzieś w głąb siebie. Musiałem 
odesłać ją do domu, by zapomniała – odrzucić, ob-
razić. Nikt nie miał prawa do zadawania takiego 
cierpienia jak śmierć – nawet ja. Wiedziałem, z ja-
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kiego powodu się w niej zakochałem. To było jak 
chwytanie się brzytwy w desperackiej nadziei, cho-
ciaż umysł cały czas ryczał pod sklepieniem czaszki, 
że toniesz.

Otworzyłem oczy… i wszystko zniknęło jak ręką 
odjąć.

Całym moim światem był obecny widok, który 
nie zmroził krwi w żyłach, nie odebrał tchu. On wy-
sączył ze mnie życie.

Przez gogle nieuszczelnionej maski widziałem 
Himlad, zawieszony na lodowym klifie, z budynka-
mi spływającymi po wzniesieniu, otoczonymi bia-
łym murem. We wszystkich oknach – aż po domy 
przy pionowej iglicy wyrastającej z lodowca – mi-
gotały światełka domowych zaciszy. Całość wisia-
ła nad przepaścią, nad lodową równiną otoczoną 
szczytami podobnych iglic, ozdobionymi puchem 
mgły. Wszystkie fantastyczne wizje, obrazy z ksią-
żek, bajek, filmów, nałożyły się na siebie w realnym 
wymiarze. Himlad, ludzkie miasto na Marsie. Coś, 
co samo w sobie było pięknem, wobec którego po-
ezja padała na kolana, a słowa traciły treść.

Odetchnąłem głęboko i zdjąłem maskę. Tego nie 
godziło się oglądać inaczej niż własnymi oczyma. 
Widziałem zarys błękitnych drzew i kwiatów. Brą-
zowych konarów i pokrytych lodem budynków.

Po krótkim czasie dotarł do mnie ryk potężnych 
maszyn gąsienicowych, przypominających trans-
portery z kultowej Zemsty Sithów. Jednak mój umysł 
zarejestrował ich obecność, dopiero gdy ratowni-
cy ściągnęli mnie – bezwładnego – ze zbocza. Całe 
szczęście nie potraktowali mnie żadnym lekiem.

Wiedzieli przecież, jak na nowoprzybyłych dzia-
łał Lodogród.

Kornel Grunwald

Uczeń I LO w Mrą-
gowie. Wybiórczy ga-
duła, który z uwielbie-
niem przegaduje swoje 
opowiadania. Miłośnik 
historii, wyznający za-
sadę, że nazwisko zobo-
wiązuje. Początkujący 
prozaik i początkujący 
poeta. Fan muzyki star-

szej daty, Lodowego Ogrodu Grzędowicza. Prze-
wlekle chory na Ślepowidzenie Petera Wattsa.
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