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PRZED WYRUSZENIEM W DROGĘ...
należy zebrać drużynę! Tak też zrobiliśmy, tworząc dla Was niniej-
sze czasopismo. Zapraszamy serdecznie w skromne progi pierw-
szego numeru „O!Fki Literackiego Kwartalnika Fantastycznego”. 
Znajdziecie tutaj nasze opowiadania oraz felietony i nie tylko. Jest 
to pierwsza tego typu inicjatywa w województwie opolskim od po-
czątku tego wieku!

Jednak warto w tym miejscu zaznaczyć, że w naszym woje-
wództwie istniały wcześniej inne ziny (skrót z ang. – fan magazine). 
Już w latach 80. powstał „Blade Runner” czy „Gwiazda Neutrono-
wa” z inicjatywy pierwszego klubu fantastyki w Opolu SOKIBUS-F – 
Skonsolidowany Opolski Klub Istot Białkowych Uprawiających 
Science-Fiction. Fantastyka w Opolu, jak widzicie, istnieje od wie-
lu, wielu lat. W obecnym stuleciu warta wspomnienia jest Antolo-
gia opowiadań o Opolu wydana w ramach Festiwalu Natchnienia 
w 2013 roku. Możemy tam znaleźć opowiadania zarówno amato-
rów, jak i zawodowych pisarzy. Jak się pewnie domyślacie, zawarte 
tam teksty są inspirowane Opolem i tam też rozgrywa się ich ak-
cja. Koordynatorem projektu była Magdalena Pioruńska, która już 
w 2013 roku zainspirowała nas do tego, aby dążyć do stworzenia 
całej antologii opowiadań.

Jako Opolski Klub Fantastyki Fenix od 2012 roku tworzymy 
konkurs „Literacki Fenix” skierowany do młodych pisarzy z woje-
wództwa opolskiego. W 2019 roku udało się zrealizować nasze 
marzenie o wydaniu antologii opowiadań młodych pisarzy. To wła-
śnie w niej znalazły się nagrodzone opowiadania z trzech edycji 
konkursu. W tamtym roku rozpoczęła się także działalność Sekcji 
Literackiej OKF Fenix. Z inicjatywy tych młodych pisarzy-amatorów 
powstał niniejszy kwartalnik. To pismo jest spełnieniem ich potrzeb, 
a zarazem potrzeb całego klubu, które kształtowały się przez  9 lat! 
Dzięki nawiązanej współpracy z „Gazetą Studencką” Uniwersytetu 
Opolskiego udało się zebrać do tego odpowiednią i szczerze za-
angażowaną drużynę.

Kwartalnik „O!Fka” to inicjatywa oddolna, bezpłatna, niezarob-
kowa i tworzona od fanów dla fanów fantastyki, a więc zgodnie 
z misją naszego klubu. Nazwą chcemy podkreślić, skąd pochodzi-
my, nawiązując do legendy o księżnej opolskiej Eufemii, zwanej 
przez poddanych właśnie Ofką. To ona, uwieczniona na naszym 
logo, poszukuje pod Wieżą Piastowską legendarnej obrączki. 
Oczywiście to nie będzie nasze jedyne nawiązanie do Opolsz-
czyzny – w kolejnych numerach ukażą się opowiadania czerpią-
ce garściami nie tylko z dobrze Wam znanych historii, lecz także 
z lokalnego folkloru. W przyszłości możecie spodziewać się także 
opowiadań w klimacie grozy i sword and sorcery.

Na przystawkę proponujemy świeżutką publicystykę, w której 
Tomasz „Tomihar” Jędrczak ukaże Wam Mandaloriana z nowych, 
ciekawych perspektyw, a Estera Kwasik odpowie na pytanie, dla-
czego warto grać z dziećmi w gry planszowe. Na koniec tej części 
anegdoty zasłużonego Mistrza Gry Marcela Lauera w Kwiatkach 
z sesji.

Crème de la crème tego numeru są trzy opowiadania Sekcji 
Literackiej w klimacie nietypowym, określonym przez nas jako sta-
linpunk. Staraliśmy się w ten sposób pokazać alternatywną wizję 
przyszłości, w której komunizm przetrwałby o wiele dłużej dzięki 
adaptacji kolejnych osiągnięć technologicznych. Blok Zwycięstwa 
Szymona Płuski ukaże Wam melancholię świata po apokalipsie, 
przywołując na myśl filmowe wizje Tarkowskiego. Kacper Sumiński 
w opowiadaniu pt. Sprawdzenie analizuje nowy system inwigilacji 
obywateli, nie tylko pod kątem etyki, ale i transhumanizmu, nato-
miast Samuel Gidel w A zero stało się jeden snuje opowieść o Bla-
szeńce, który z miejsca stanie się Waszym ulubionym bohaterem. 

Życzymy miłej lektury!

Paweł Kwasik i Maciej Janocha

MACIEJ JANOCHA

Polonista z wykształcenia. Przyszły nauczyciel i aspirujący pisarz 

fantasy. Pomysłodawca i przewodniczący Sekcji Literackiej OKF 
Fenix. Lubuje się w literaturze, a przynajmniej jej sukcesywnym 
zbieraniu „na potem”. Pasjonat ubogiego humoru i gier słownych. 
Człowiek do rany przyłóż, jeżeli nie obawiasz się gangreny.

PAWEŁ „KERIN” KWASIK

Fantasta napędzany wolontariatem i deadline’ami. W 2017 roku 

zdobył tytuł magistra i achivement „wytłumaczyć promotorowi, 
czym jest RPG”. Od 2012 roku jest zaangażowany w działalność 
Opolskiego Klubu Fantastyki Fenix. A to wszystko dzięki zachętom 
nauczycielki języka polskiego oraz jednego z klubowiczów, którzy 
przekonali go do napisania opowiadania i wzięcia udziału w kon-
kursie. Niestety fantazji jeszcze wtedy nie miał, więc zdecydował, 
że podpisze się mianem „Kerin”. Od tamtej pory tak zostało. Konkur-
su nie wygrał, ale niektórzy nadal czekają aż dopisze zakończenie 
opowiadania. W sumie początek również.
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Dwa pierwsze sezony serialu The 
Mandalorian okazały się wielkim suk-
cesem. Jest to pierwszy taki projekt 

w świecie Gwiezdnych wojen, chociaż pierw-
sze wzmianki o pomyśle na serial live-action 
w tym uniwersum pochodzą z 2005 roku, 
kiedy George Lucas zapowiedział Star Wars: 
Underworld. Miał on skupiać się na przestęp-
czym świecie tego uniwersum, ale ostatecznie 
nigdy nie został zrealizowany, czego głównym 
powodem jest sprzedaż Lucasfilm Disneyowi. 
Otrzymaliśmy za to solidną produkcję stwo-
rzoną przez Jona Favreau oraz Dave’a Filo-
niego, która może poszczycić się tym, że od-
daje ducha „klasycznej trylogii” i jest wierna 
wizji George’a Lucasa.

Mandalorianin, główna postać serialu gra-
na przez Pedro Pascala, swoim wyglądem 
mocno nawiązuje do innego łowcy nagród 
z odległej galaktyki – Boby Fetta. Ambański 
karabin szturmowy protagonisty jest inspi-
rowany bronią, którą posiadał Fett w animo-
wanym segmencie niesławnego The Holiday 
Special z 1978 roku, gdzie ta postać pojawiła 
się po raz pierwszy. Niektórzy wskazują też 
na pewne podobieństwa w wyglądzie elemen-
tów pancerza, który nosi Pascal do tego, jaki 
miał posiadać Fett w anulowanej grze Star 
Wars: 1313.

Akcja serialu dzieje się pięć lat po Powro-
cie Jedi. Imperium znajduje się w strzępach, 
pozostałości dawnego reżimu walczą ze sobą 
o władzę, a Nowa Republika stara się zapro-
wadzić ład w Galaktyce. Brak konkretnego 
rządu, szczególnie w systemach znajdują-
cych się na Zewnętrznych Rubieżach, jest 
idealnym podłożem dla tworzenia się różnej 
maści grup przestępczych oraz łowców na-

gród działających na zlecenie, co jest analo-
gią do Dzikiego Zachodu, chociaż początki 
tego zawodu sięgają XIII wieku. Łowcy ci dzia-
łają jednak inaczej niż na Starym Zachodzie – 
posiadają własny kodeks i zasady, lecz nie 
pracują dla konkretnej organizacji czy władzy.

Motyw łowcy podróżującego ze swo-
im młodym podopiecznym nie jest nowy 
w popkulturze – można doszukać się tu pew-
nych analogii do mangi Lone Wolf and Cub 
(jap. Hepburn: Kozure Ōkami). Na jej podsta-
wie powstała także seria filmów, w której głów-
ny bohater wybiera ścieżkę zabójcy, po tym 
jak zostaje oskarżony o zdradę. Podobną 
relację możemy odnaleźć w postaci Geralta 
i Ciri z uniwersum Wiedźmina, czy Joela i El-
lie z serii gier The Last of Us. Sama postać 
Mando to w dużej mierze odbicie Boby Fetta, 
który był wzorowany m.in. na postaci Clinta 
Eastwooda z filmu The Man with No Name. 
Jon Favreau w dokumencie Disney Gallery – 
Star Wars: The Mandalorian zwraca uwagę 
na podobieństwa tych dwóch postaci – obja-
wiają się one w kształcie wizjera w hełmie, 
który ma być odbiciem kapelusza Eastwooda 
oraz w pewnych manierach tych ikonicznych 
łowców nagród. Warto też zauważyć, że zło-
ta era westernów, która przypada na lata 60. 
oraz 70. XX wieku, czyli lata młodości Geor-
ge’a Lucasa, z racji swojej bardzo dużej po-
pularności rodziła serie filmowe, które były 
osobnymi historiami z tym samym głównym 
bohaterem. Ten schemat możemy zauważyć 
w serialu – odcinki są zamkniętymi opowie-
ściami z elementami głównej fabuły ciągnącej 
się przez cały sezon bądź serial. Nie jest to 
nowe podejście w świecie srebrnego ekra-
nu – polecić tu mogę Defiance, który także 

jest historią sci-fi inspirowaną między innymi 
westernem, gdzie sposób opowiadania histo-
rii bazuje na tych samych wzorcach. Istotny 
jest również fakt, że pierwszy sezon miał 
też za zadanie oddać jak najwięcej wolności 
kreatywnej jego twórców, dlatego odcinki są 
reżyserowane i pisane przez różne osoby, 
którym dano sporą dozę samodzielności, co 
ostatecznie przełożyło się na sposób, w jaki 
prezentowana jest opowieść.

Drugi sezon serialu nie rozczarował – wy-
korzystał schematy znane z pierwszego sezo-
nu i je udoskonalił. Dzieje się więcej, szybciej 
i na większą niż dotąd skalę. I także tutaj znaj-
dziemy wątki żywcem wyjęte z westernu – 
najbardziej widać to w pierwszym odcinku 
drugiego sezonu, w którym Mando przybywa 
do małego miasteczka na planecie Tatooine, 
gdzie po odejściu Imperium władzę i porządek 
przywrócił samozwańczy szeryf Cobb Vanth, 
grany przez Timothy’ego Olyphanta znakomi-
cie odnajdujągo się w tej roli. Nie jest to zresz-
tą jego pierwsze podejście do archetypu po-
staci szeryfa – w serialu Deadwood produkcji 
HBO grał postać Seth’a Bullocka, pierwszego 
szeryfa tytułowego miasteczka. Początkowe 
napięcie pomiędzy Mando a Cobbem Van-
them jest iście westernowskie – przy pierw-
szym spotkaniu w kantynie Mando okazuje 
wrogość do szeryfa za, jak mu się przynaj-
mniej wydaje, kradzież tradycyjnej mandalo-
riańskiej zbroi należącej wcześniej do Boby 
Fetta. Oboje szykują się do wyciągnięcia broni 
i przez chwilę mamy scenę rodem z westerno-
wych pojedynków, by potem sytuację rozłado-
wał mały zielony stworek. Jak zakończyła się 
ta sytuacja, można zobaczyć, oglądając resztę 
odcinka i tam odsyłam czytelników.

THE MANDALORIAN, 
CZYLI WESTERN W ODLEGŁEJ GALAKTYCE
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W pierwszym odcinku mamy jeszcze je-
den klasyczny, znany z westernów motyw – 
mieszkańcy miasteczka i Ludzie Pustyni trwa-
ją w konflikcie do złudzenia przypominającym 
relacje pomiędzy Indianami a Amerykanami. 
Tuskeni są dla tamtejszych obywateli prymi-
tywnym, barbarzyńskim ludem, a dla Tuske-
nów z kolei ci drudzy to najeźdźcy. Sytuacja 
ostatecznie zaostrza się na tyle, że obie strony 
muszą skonfrontować się ze sobą.

Kolejne odcinki drugiego sezonu także 
są pełne mniejszych lub większych nawią-
zań i aluzji do westernów. Warto wspomnieć 
o pełnym akcji szóstym epizodzie, którego 
reżyserem był sam Robert Rodriguez – twór-
ca współczesnych westernów, takich jak De-
sperado czy Od zmierzchu do świtu. Chociaż 
siódmy odcinek był jak żywcem wyjęty spod 
ręki Tarantino, to jego reżyser Rick Famuyiwa 
nie posiada na koncie zbyt wielu filmów, ale 
producenci Filoni i Favreau musieli dostrzec 
w nim duży potencjał, co zaowocowało najlep-
szym jak dotąd, w mojej opinii, odcinkiem tego 
serialu.

Produkcja podąża ścieżką rozpoczętą 
przez George’a Lucasa i jest wierna jego ide-
om – Gwiezdne wojny wróciły do bycia wy-
znacznikiem dla światowego kina w kwestii 
innowacyjności. Porzucono wszechobecne 
green screeny na rzecz ogromnych ekranów 
LED, które, wykorzystując technologię rende-
rowania w czasie rzeczywistym znane z gier 
video, wyświetlają krajobraz na ekranie, co 
w połączeniu z odpowiednio dobranymi ele-
mentami scenografii daje efekt, który do złu-
dzenia przypomina kręcenie na lokacji. Uła-
twia to pracę zarówno operatorom kamer, jak 
i aktorom, którzy nie muszą już sobie wyobra-
żać, jak dokładnie będzie wyglądał świat, który 
zastąpi zielone ekrany w etapie postprodukcji.

The Mandalorian jest dziełem tworzonym 
przez ambitnych artystów z wieloma świeżymi 
pomysłami. Western jest tu obecny wszędzie – 
w warstwie wizualnej, muzycznej oraz fabu-
larnej. W połączeniu z inspiracjami z filmów 
samurajskich, które także były wyznacznikiem 
dla Lucasa przy tworzeniu Gwiezdnych wo-
jen, dostajemy naprawdę solidną produkcję 
z ogromnym potencjałem. Miejmy nadzieję, 
że nie zostanie zmarnowany.

Tomasz „Tomihar” Jędrczak
Student reżyserii filmowej 

w Lubuskiej Szkole Tele-

wizji i Filmu oraz webma-
ster. Twórca opolskiego 
fan clubu Gwiezdnych wo-

jen i pasjonat szeroko po-
jętej fantastyki. W wolnych 
chwilach zajmuje się od-
twórstwem historycznym 
albo tworzeniem muzyki. 
Swoje pasje wykorzystuje 
przy organizacji konwen-
tów, prowadząc prelekcje 
bądź zajmując się zaple-
czem technicznym.

Żyjemy w czasach owładniętych przez 
nowoczesne technologie, ciężko jest 
wyobrazić sobie ich brak w codzien-

nym funkcjonowaniu. Dzieci żyją dziś w śro-
dowisku zdominowanym przez komputery, 
smartfony i tablety, które stały się ich świa-
tem. Niestety nie mają one pozytywnego 
wpływu na harmonijny rozwój, zwłaszcza 
w sferach radzenia sobie z emocjami oraz 
kompetencji społecznych. Jesteśmy odpo-
wiedzialni za zapewnienie naszym pociechom 
odpowiednich warunków do postępu zarówno 
społecznego, jak i intelektualnego. Gry plan-
szowe oraz karciane mogą być ciekawą alter-
natywą na spędzenie czasu, przynoszą wiele 
korzyści wszystkim, a w szczególności dzie-
ciom – młodszym i starszym.

Samo pojęcie gry wskazuje na występo-
wanie pewnej rozgrywki zawierającej przynaj-
mniej drobny element rywalizacji, w którym 
potrzebujemy więcej niż jednej osoby (nie-
wiele jest gier polegających na starciach solo-
wych). Podejmując się takiej zabawy, kreuje-
my pewną sytuację, w której dziecko wchodzi 
w interakcję z innymi graczami, rywalizuje 
z nimi w wyścigu, np. do sałaty lub wchodzi 
w kooperację, np. wspólnie walcząc z potwo-
rami z pomocą sojuszników. Otwiera to całą 
przestrzeń do budowania cennych kompeten-
cji społecznych, takich jak zdolność do współ-
pracy, ale także do rozwijania komunikacji in-
terpersonalnej, targowania się czy współpracy 
w drużynie. Proste sytuacje podczas rozgryw-
ki mogą wzbudzić silne emocje, z którymi 
każde dziecko musi nauczyć sobie radzić, 
aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie. 
Zakończenie gry, niezależnie od jej wyniku, 
również jest dobrą lekcją. Umiejętność przy-
jęcia porażki jest potrzebna na każdym eta-
pie życia. Emocje towarzyszące dziecku przy 
przegranej są tak samo realne i prawdziwe, 
jak te odczuwane przy niezdanej klasówce, 
przegranym meczu, egzaminie na studiach 
czy w pracy zawodowej. Jednakże inne będą 
konsekwencje nieporadzenia sobie z tymi 
emocjami. Jeśli jako małe dziecko Jaś nauczy 

się własnych strategii radzenia sobie z pro-
blemami, dorosły Jan już nie będzie odczuwał 
bezradności wobec tych uczuć. Gry planszo-
we są więc dobrym sposobem na nauczenie 
dziecka jak rozwiązywać problemy, kontrolo-
wać impulsy, uspokoić emocje oraz negocjo-
wać przy różnicy zdań.

Wprowadzenie do codzienności gier plan-
szowych pozwala także na kreowanie pozy-
tywnych relacji w rodzinie. Podczas wspólnej 
zabawy rywalizujemy lub współpracujemy ze 
sobą. Całe zdarzenie może być dla dziecka 
szczególnie istotne, ponieważ daje mu poczu-
cie akceptacji i zrozumienia. Kiedy cała rodzi-
na gra na tych samych zasadach, u dziecka 
wzmacniane jest poczucie przynależności do 
grupy. Systematycznie wzmacniane sprawia, 
że bliscy stają się na siebie bardziej otwarci, 
lepiej się rozumieją, a co najważniejsze, szyb-
ciej przyjdą podzielić się problemem. Tak silna 
więź zbudowana na etapie dziecka, szczegól-
nie młodszego, okaże się cenna i owocująca 
w życiu szkolnym i okresie dojrzewania, kiedy 
relacje dziecka z rodzicem przechodzą naj-
większy kryzys.

Gry planszowe wpływają pozytywnie nie 
tylko na rozwój społeczno-emocjonalny, ale 
także silnie wspomagają intelektualny, w za-
kresie koncentracji uwagi, pamięci, spostrze-
gawczości oraz planowania i strategii. W cza-
sie rozgrywki musimy trzymać się określonych 
zasad, ich łamanie zwykle przynosi natych-
miastowe konsekwencje i może skutkować 
przegraną. Nasza koncentracja przypomi-
na mięśnie – gdy nad nimi pracujemy, stają 
się bardziej elastyczne i rozciągliwe. Czas 
trwania rozgrywki w grach przeznaczonych 
dla dzieci to około 20–30 minut, są to ramy, 
w których przeciętny 4/5-latek powinien spo-
kojnie utrzymać uwagę, warto jest to jednak 
wypróbować i gimnastykować właśnie za po-
mocą zabawy. Dziecko w wieku szkolnym co-
dziennie zmaga się z lekcjami trwającymi 45 
minut, jednak nie utrzymując pełnej uwagi, nie 
wynosi z nich wszystkiego, czego mogłoby 
się nauczyć. Nie można wymagać od 7-letnie-

Dlaczego warto 
grać z dzieckiem 

w gry planszowe?

publicystyka 
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go dziecka pełnej koncentracji na lekcji, jeżeli 
jedynym, co wcześniej przyciągnęło jego uwa-
gę, był komputer lub smartfon.

Podobnie sprawa wygląda z pamięcią 
oraz spostrzegawczością – wymagają one 
stałego i regularnego treningu. Podczas za-
bawy, jaką jest rozgrywka, dziecko odczuwa 
silną motywację do zwycięstwa, a żeby je 
osiągnąć, niejednokrotnie musi się wykazać 
szybką reakcją. Jeśli weźmiemy grę, w któ-
rej wymagane jest zarówno spostrzeżenie 
przedmiotu, zapamiętanie wzoru, jak i szybka 
reakcja, otrzymamy piękny przykład rozwoju 
zdolności koordynacji wzrokowo-ruchowej 
niezbędnej przy codziennych czynnościach, 
takich jak poprawne pisanie, jazda na ro-
werze, gra w piłkę oraz prowadzenie samo-
chodu. Również warto jest zwrócić uwagę 
na zdolności planowania i strategii. Nawet 
proste gry dla najmłodszych kreują sytuacje, 
w których wybór konkretnego posunięcia nie-
sie ze sobą różne konsekwencje, odpowied-
nie opracowanie strategii kreuje jej przebieg 
i finał. Planowanie działania i wzięcia za nie 
odpowiedzialności ułatwi dziecku późniejsze 
podejmowanie decyzji w szkole, jeśli np. za-
pragnie zostać przewodniczącym klasy lub 
szefem kółka przyrodniczego. Prosta zabawa, 
niewinna gra planszowa pozwala nam na roz-
wój cennych kompetencji.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, 
że nowoczesne technologie nie są złe, tele-
fon, tablet czy telewizja są bardzo przydatne 
i przyjemne. Jednak ważne jest, aby pozosta-
ły one miłą, a nie nieodłączną częścią życia. 
Dzieci chętnie sięgają po smartfon z grami 
i filmikami, ponieważ otrzymują tam natych-
miast potężną dawkę bodźców, sprawia to 
jednak, że stają się mniej wrażliwe na ota-
czający je świat realny, a co za tym idzie, 
mniej z niego wynoszą. Wprowadzenie do 
codzienności rozrywki w formie gier planszo-
wych i karcianych pozytywnie wpłynie przede 
wszystkim na dobry rozwój dzieci w zakresie 
umiejętności społecznych i poznawczych, ale 
co najważniejsze, uwrażliwia je na własne 
emocje oraz bodźce zewnętrzne.

Artykuł Estery Kwasik został opublikowany w piśmie „Bibliotekarz Opol-
ski” 2019, nr 4, s. 8–9, http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo194.pdf.

Estera „Esia” Kwasik
Pani psycholog pracują-

ca z dziećmi, działaczka, 
wolontariuszka i osoba 
zafiksowana na punk-
cie wykrywania kłamstw. 
Żona obecnego redaktora 
naczelnego Pawła „Ke-
rina” Kwasika oraz jego 
największe wsparcie przy 
organizacji Opolconu. Po-
chodzi ze Śląska, z które-
go jest dumna i z którym 
zawsze jest sercem. Lubi 
dobre jedzenie, nie tylko 
zwęglone.

Na typowej sesji gry fabularnej dzieje 
się wiele przeróżnych sytuacji: od dia-
logów, eksploracji, walki aż do rozwią-

zywania skomplikowanych zagadek. Niektóre 
momenty są warte zapamiętania i chętnie się 
nimi z wami podzielę.

Sytuacja, którą nazwałbym przyjacielską, 
dzieje się między dwoma kumplami. Niefor-
tunnie znaleźli stary obiekt badawczy, przy-
pominający Ul z filmu Resident Evil. Wokół 
nie brakowało hord zombie i innych zmuto-
wanych poczwar, a to wszystko z ostrym ape-
tytem na ludzkie mięso. Po kilku godzinach 
znaleźli się w dość... nieciekawej sytuacji. 
Podążali ciemnym i wilgotnym korytarzem, w 
akompaniamencie przeróżnych, przyprawia-
jących o dreszcze dźwięków. Jeden z nich 
utracił wzrok, wobec czego musiał zdać się 
na intuicję przyjaciela, choć i ten powoli był 
wyczerpany. 

Ogromne zmęczenie nie przeszkodziło 
mu, by dostrzec zbliżających się z naprzeciw-
ka mutantów.

Wielkie zęby, jeszcze większe pazury po-
kryte śluzem, wyciągnięte żywcem z koszma-
ru. Kreatury powoli zbliżały się do nich, śliniąc 
się obficie z myślą o uczcie. 

Kiedy otrząsnął się z przerażenia, nachylił 
się do swojego kompana i wyszeptał: „To ty 
tu zostań, a ja pobiegnę po pomoc”. Jak po-
wiedział, tak zrobił, nie do końca trzymając się 
planu, a mówiąc dosadniej – w ogóle.

Czy wiecie, jaka broń nazywa się Hefa-
lump? No tak, bo to już nazwa lekko zmienio-
na. Oryginalnie graczka nazwała ją Hakeump. 
Militarni maniacy już wiedzą, o którą broń 
chodzi? No więc mowa tu o Heckler und Koch 
UMP, zapisany w cenniku Neuroshimy, jako 
H&K UMP. Potrzebowaliśmy chwili, żeby za-
trybić, z czego koleżanka strzela.

Każdy, kto grał w jakieś gry MMO, na pew-
no spotkał się z tym typem zawodnika, który 
dopiero co stworzył postać na pierwszym po-
ziomie i krzyczy „dej!” na środku rynku. Zde-
cydowanie rzadziej zdarzają się takie sytuacje 
w papierowych „erpegach”, a szczególnie 
w postapo. Na jednej sesji ktoś stworzył nową 
postać, a drugi grał dalej swoim ciężko opan-
cerzonym herosem, uzbrojonym w ciężki ka-
rabin maszynowy z podpiętą taśmą amunicji. 
Na tym etapie pragnę zaznaczyć, że począt-
kowy budżet zazwyczaj wystarcza na broń 
i kilka „pestek”. Dobry Mistrz Gry czasami do-
rzuci „konserwę”. 

Wracając do naszych championów prze-
trwania w postapokaliptycznej dziczy – bied-

niejszy poprosił bogatszego o kilka naboi. 
W odpowiedzi usłyszałem deklarację CKM-
-isty: „Dobra, to będzie długa seria”. Niechyb-
nie spełnił prośbę.

Świat fantastyki również ma swoje epickie 
momenty. Kiedy to z dwóch drużyn wetera-
nów powstaje jedna. Mieliśmy szpiega Inkwi-
zycji podającego się za szlachcica, elfickiego 
czarodzieja z Kolegium Ognia, elficką panią 
rycerz na mantikorze oraz kilka innych, mniej 
ważnych postaci dla tej sytuacji. Tak więc he-
rosi się spotykają i oczywiście elfka na swym 
nietypowym wierzchowcu musi zrobić „wej-
ście” i wylądować w pełnym majestacie. Nasz 
spiczastouchy czarodziej dumnie przedsta-
wia: „To moja siostra”. Szlachcic z uniesioną 
brwią odpowiedział: „Miło, a kto jest na niej?”.

Marcel Lauer
Zapalony i zahartowany 
w boju Mistrz Gier. We-
teran takich systemów 
RPG jak Neuroshima, Zew 

Cuthulhu i Warhammer. 
Wieloletnie doświadcze-
nie (także jako gracz) 
daje mu dodatkowy atut 
„niezapomniana sesja” – 
każdy rzut na udaną roz-
rywkę to krytyczny sukces!

KWIATKI 
Z SESJI RPG

 publicystyka
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Do rozmowy udało nam się zaprosić 
członka jury konkursu „Literacki Fe-
nix”, autora kilku już powieści, An-
drzeja Trybułę. 

Artur Szadkowski: Powiedz proszę 
na początku, jak rozpoczęła się Two-
ja przygoda z fantastyką i miłość do 
niej? 

Andrzej Trybuła: Moja miłość do fantastyki 
jest miłością od czasów dziecięcych. Za mo-
ich czasów, a tych lat trochę mam na karku, 
jak się uciekało z lekcji w podstawówce, nie 
było gdzie czmychać, więc szło się do biblio-
teki. Jak nie chciało mi się chodzić na lekcje, 
uciekałem do niej, a ponieważ nie było co tam 
robić – czytałem książki. Znajdowała się tam 
duża półka z fantastyką, w związku z tym czy-
tałem wszystko jak leci, co tylko było dostępne. 
Były to lata osiemdziesiąte, więc półka była 
duża, przeważnie z polskimi pisarzami, zatem 
to ich twórczością się zainteresowałem. Stąd 
znam m.in. Żwikiewicza, którego bardzo trud-
no się czyta i na początku go nie lubiłem. Nie 
było jednak nic innego. To coś w stylu socjo-
logii w formie fantastyki – miał trochę... dziw-
ny sposób pisania. Ale Zajdla oczywiście się 
czytało, Lema i tych „naszych największych” 
tamtych czasów. Potem przyszedł czas, w któ-
rym ograniczyłem się tylko do czytania. Moi 
znajomi uczestniczyli w jakichś wydarzeniach, 
był już w Opolu pierwszy klub Fenix. Ale to nie 
była moja chwila... zatem wróćmy do czytania. 
Byłem czytelnikiem i „oglądaczem”, było to 
po roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym 
dziewiątym, kiedy na rynek polski wpłynęło 
mnóstwo literatury z Zachodu, pełno filmów za-
częło się pokazywać, m.in. słynny Terminator 
z Arnoldem Schwarzeneggerem. Pamiętam, 
jak go oglądałem pierwszy raz, przez szy-
bę w akademiku. To było w Niechcicu, gdzie 
puszczali filmy wideo – trzeba było wybulić 
na bilet albo oglądać zza szyby. I tak pierwszy 
raz oglądałem Terminatora. Zachłysnąłem się 
tym do tego stopnia, że czytałem i oglądałem 
wszystko, co mi wpadło w ręce. Zafiksowałem 
się jednak na punkcie fantastyki i tak zostało mi 

już do teraz. Pierwsze, co sprawdzam na Net-
flixie to fantastyka – nic innego. 

W jaki sposób doszedłeś do tego, 
że stwierdziłeś „a napiszę sobie coś”? 
Wiesz co, dość późno zacząłem pisać. W za-
sadzie po trzydziestce zacząłem popisywać 
sobie. Nie wiem, to chyba nie był ten słynny 
kryzys wieku średniego. Po prostu poczułem 
nagle taką potrzebę i zacząłem sobie pisać. 
Tworzyłem wtedy opowiadania. W tym sa-
mym czasie pojawiły się portale, takie jak 
np. Nowa Fantastyka, która wyszła ze swoim 
nowym projektem. Stworzyli własną stronę 
internetową, gdzie można było zamieszczać 
opowiadania i były one recenzowane przez 
czytelników. Dawali złote, srebrne i brązowe 
piórka jako wyznacznik zajętych miejsc. Tam 
się trochę bawiłem i nawet dostałem dwa brą-
zowe piórka za swoje opowiadania. I tak to 
szło: opowiadanie, potem powieści, teraz już 
napisałem trzecią powieść. 

Pierwsza była Majowa pora sucha?
Nie, najpierw była Agharta. 

Wydałeś ją?
Nie, to była taka pierwsza powieść. Nie była 
zbyt dobra technicznie. Jest gdzieś tam 
na mojej półce. Potem była Majowa pora su-
cha i ją wydałem. A teraz jest Zwierzyniec, 
pierwsza część, którą wysyłam w jedno miej-
sce, ale żeby nie zapeszyć, nie mówię, gdzie. 
Będę wysyłał do wydawnictw i zabieram się 
za drugą część. Mam pomysły na ucieczkę 
z czwartego nieba, na matriarchat, który bę-
dzie kontynuacją mojego kryminału – Majowej 
pory suchej. Akcja będzie się działa w więk-
szości na Górze Świętej Anny, na uniwersyte-
cie dla kobiet. Takie pomysły mam, tylko nie 
wiem, kiedy je wszystkie zrealizuję.

Mieć pomysły i raz na jakiś czas do 
nich siąść.
Bo to trzeba napisać, a to jest wielkie obciąże-
nie umysłowe i czasowe. Ja mam taką tech-
nikę, że najpierw piszę treść, potem muszę 
siąść do tego drugi raz, aby napisać na nowo, 

ponieważ nie jest to zbyt fajnie napisane, 
pierwsze poprawki robię sam, żeby to do-
prowadzić do poczytnej formy. Daję do prze-
czytania znajomym, rodzicom, mamie, żonie 
i mówią, co im się podoba, a co nie. Nawet 
moja mama powiedziała, że fajnie jej się czyta 
Zwierzyniec.

Możesz powiedzieć coś więcej?
To dystopia, czyli opowieść o życiu w świecie, 
w którym panują warunki uniemożliwiające 
przetrwanie. Jest to świat powstały po naszej 
cywilizacji. Trochę postapo, tylko trzy tysiące 
lat po apokalipsie i ograniczone do jednego 
miasta. Z taką totalitarną rzeczywistością, 
gdzie władza gnębi ludzi, a w zasadzie pro-
wadzi na ludziach jeden wielki trwający eks-
peryment genetyczny, a wszystko po to, żeby 
przetrwała ludzkość. Ludzie o tym nie wiedzą. 
To w ogromnym skrócie. Opowieść dysto-
pijna, czyli gdzieś tam nie-utopia, ale świat 
potencjalnie istniejący, tylko że z trudnymi 
warunkach do życia. Udało się napisać jakieś 
czterysta parę stron. Pierwszą część można 
uznać za całość, z tym że brak rozwiązania 
paru wątków...

Jeszcze nie wszyscy zginęli, tak?
To taka próba stworzenia cyklu, gdzie możesz 
ciągnąć nawet osiem tomów i świat też po-
zostaje otwarty. I to udało się napisać. Sam 
ocenisz. A najlepiej jakby to ktoś spróbował 
jeszcze wydać. Myślę, że już jest tak obro-
biona przeze mnie, że już się do tego nadaje. 
Większość błędów poprawiłem, ale na pewno 
jeszcze mnóstwo dobry korektor mógłby wyła-
pać, ale już się nadaje do lektury.

Zatem jest już pierwszy tom. Szu-
kałem do wspólnego zdjęcia Majo-
wej pory suchej, jednak okazuje się, 
że jest wypożyczona. Wśród nas jest 
zainteresowanie Twoją literaturą.
Jest taka księgarnia internetowa, którą założył 
niedawno Wojtek Musioł (Igi Media), która ma 
w ofercie tylko opolskich pisarzy i tam można 
znaleźć moją książkę – fizycznie i jako e-book.

„Pisanie nie jest łatwe. To trudna praca, duży wysiłek umysłowy, ale nagroda jest dosyć 
znaczna – satysfakcja, że się coś stworzyło" – opowiada autor Majowej pory suchej.

Literacka pora urodzaju...Literacka pora urodzaju...
z Andrzejem Trybułą rozmawia Artur Szadkowski

wywiad z... 
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W jaki sposób doszedłeś do tego, żeby 
mieć gdzie pisać?
Nie chcę, aby zabrzmiało to niedorzecznie, ale 
poczułem wewnętrznie taki przymus. To było 
chyba pierwsze. Człowiek ma różne etapy 
w swoim życiu, kiedy coś go dołuje albo coś 
go uwzniośla i przeważnie takie zmiany na-
stępują w tych okresach. Akurat zmieniałem 
pracę z jednej na drugą, a jeszcze musiałem 
sobie poukładać pewne rzeczy w życiu i wte-
dy mnie naszła ochota na pisanie, i zacząłem 
to robić. Niektórzy ludzie zaczynają, a potem 
rezygnują, ja nie traktuję tego jako szansę 
na jakiś przyszły zawód czy coś takiego. Pisze 
amatorsko, nie zrezygnowałem i pisuję sobie 
cały czas. Jakoś udało mi się w tym wytrwać.

Można to wykorzystać jako informa-
cje dla innych, że jeżeli masz trzydzie-
ści lat to wcale nie jest zamknięta 
droga do pisania – jeśli chcesz, mo-
żesz jak najbardziej nauczyć się pi-
sać, niezależnie od wieku. Nie musisz 
od ósmego roku życia.
Tak, pierwsze moje wprawki były straszną 
nieudolnością pisarską. To nie jest pisanie 
rozprawki szkolnej, która mi jakoś zawsze ła-
two wychodziła. To jest zupełnie coś innego, 
a jeśli to ma jeszcze zainteresować jakiegoś 
czytelnika, ma być spójne, to trzeba zupeł-
nie inaczej pisać, niż się człowiekowi wydaje. 
Słowa z trudem przychodzą do głowy, jak się 
próbuje przelać myśli na papier, a co dopie-
ro całe zdania złożone. A jeszcze jakiś sens 
i fabułę przemycić w tym wszystkim, stworzyć 
ją na tyle ciekawą, żeby zaintrygowała czy-
telnika – to jest wyższa szkoła jazdy. Pisanie 
nie jest łatwe. To trudna praca, duży wysiłek 

umysłowy, ale nagroda jest dosyć znaczna – 
satysfakcja, że się coś stworzyło. To tak jak 
rzeźbiarz tworzący rzeźbę: nie jest powiedzia-
ne, że on tę rzeźbę sprzeda i zarobi, stanie 
się sławny i bardzo bogaty. Przede wszystkim 
będzie bardzo zadowolony, że skończył swoje 
dzieło. Podobnie malarze czują satysfakcję ze 
swojej pracy. No i z pisaniem jest tak samo, 
tylko że trwa to trochę dłużej niż malowanie 
obrazu, tak mi się wydaje.

Zależy, ile obrazów trzeba wcześniej 
namalować i sknocić...
Z pisaniem jest tak samo, trzeba pisać krótkie 
formy, żeby się wprawiać. Na pewno zacząć 
od opowiadań i później przejść ewentualnie 
do coraz dłuższych form.

‘‘
Po prostu poczułem taką 

potrzebę i zacząłem pisać.

A z kolei opowiadania nie są zbyt 
trudne pod względem samej formy 
i treści? Opowiadanie musi być nie 
dość, że skondensowane, to jeszcze 
powinno mieć jakąś puentę na sam 
koniec.
Zostańmy przy tym, że ogólnie pisanie jest 
trudne. Czy to jest opowiadanie, czy powieść. 
Pisanie powieści jest o tyle trudne, że jak ktoś 
nie ma tyle czasu na pisanie, to czasami od-
stawia je na bardzo długi okres, np. kończy 

w pewnym momencie i musi potem wracać 
do tego opowiadania, które miał już wcześniej 
w głowie, do tej fabuły i sobie ją odtwarzać 
i przetwarzać na nowo. To zajmuje strasznie 
dużo czasu i w związku z tym cały proces się 
wydłuża. Ja bym chciał dojrzeć do takiej wpra-
wy, kiedy byłbym w stanie pisać jedną książkę 
w rok. Na razie mi się to nie udało, Zwierzy-
niec pisałem półtora roku.

To i tak jest dobry wynik jak na osobę, 
która oprócz pisania jeszcze pracuje.
No nie wiem. Mnie się wydaje, że wolałbym 
pisać w trzy miesiące jak Mróz, Pilipiuk albo 
Chmielewska, która stworzyła osiemdziesiąt 
książek za swojego życia, a była jeszcze ar-
chitektem, czyli nie dość, że pracowała zawo-
dowo, gdzieś tam w biurze, to jeszcze pisała 
książki i trzasnęła osiemdziesiąt i wszystkie je 
wydano. Znana autorka.

Nigdy nie czytałem, ale nazwisko 
znajome.
Nie jest to fantastyka, ale jakoś mnie nie wcią-
gnęło.

Z drugiej strony mamy teraz taką ten-
dencję, że jednak kryminały są bar-
dziej poczytne niż fantastyka. Choć-
by taka Aneta Jadowska właśnie 
poszła w kryminały. Mimo że pisała 
wcześniej fantastykę, teraz zaczęła 
tworzyć kryminały i to zaczyna jej 
wychodzić.
Podobnie jak Ania Kańtoch i Ćwiek. Wszyscy 
są pisarzami zawodowymi, muszą wiedzieć, 
w którą stronę rynek się kształtuje i powinni 
brać to pod uwagę w swojej twórczości, jeśli 
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Od lewej: Artur „Zwierz” Szadkowski, Andrzej Trybuła
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chcą zarabiać. Ja nie jestem tym skrępowany, 
bo jestem pisarzem-amatorem – mogę pisać, 
co mi w duszy gra. Nie muszę się wcale suge-
rować jakimiś modami.

Ale, prawdę mówiąc, Majowa Pora Su-
cha była takim kryminałem, w którym 
ta fantastyka nie była tak bardzo wi-
doczna.
Zwierzyniec jest już taki typowo fantastyczny. 
Realia trochę przypominają nasze późne lata 
osiemdziesiąte czy schyłek PRL-u. Konstruk-
cja społeczna jest zupełnie fantastyczna, ale 
nie latają statki kosmiczne, policja przypomina 
nasze ZOMO, znane i charakterystyczne za-
sady działania. Czarna policja, czarne umun-
durowanie, żeby było bardziej ponuro. Zresztą 
wszyscy ich nazywają „Czarni”. To potoczna 
nazwa formacji. Ciężko jest napisać coś na-
prawdę fantastycznego, ale też fantastyka 
nie jest tylko jednym nurtem, prawda? Jest 
fantastyka naukowa, fantasy itd. Można pisać 
o czasach starożytnych, o rycerzach, można 
wpleść jakieś wątki magiczne i już się ma fan-
tasy. Historii jest dużo w fantastyce.

Prawda, jest dużo rozwiązań, takich 
jak by to faktycznie mogło wyglądać. 
Nie mamy źródeł, ale na podstawie 
źródła możemy sobie domówić.
Czytałem ostatnio naszą noblistkę, czy też 
próbowałem czytać, jej Księgi Jakubowe. 
Skończyłem jakieś dwieście stron chyba, ale 
tam też jest dużo takich wątków.

Jej Opowiadania bizarne są praktycz-
nie opowiadaniami fantastycznymi.
Nawet noblistka czerpie z fantastyki pełnymi 
garściami. To w gruncie rzeczy bogaty nurt, 
który wyszedł ze swojej niszy, w której był 
pod koniec XX wieku. Pisarze fantastyczni nie 
byli uznawani za godnych jakiejś poważnej 
nagrody, nie mówiąc już o Nagrodzie Nobla.

Prawda, aczkolwiek podejrzewam, 
że sama Olga Tokarczuk chyba by się nie 
obraziła, ale musiałaby szybko popra-
wiać, że nie jest pisarką fantastyczną.
Nie wiem, trzeba by się zapytać pani Olgi 
Tokarczuk. Nie miałaby chyba nic przeciw-
ko temu, żeby ją też tak zaklasyfikować. Pi-
sarze nie są aż takimi obrażalskimi ludźmi. 
Chyba że ci najbardziej wrażliwi, uwrażliwieni 
na swoim punkcie. To świat wielkich umysłów, 
które są znane, uznane, drukowane wszę-
dzie, stawiane na piedestał. Do tego etapu 
nie doszedłem, więc obrażanie się na ludzi 
za krytykę na razie mi nie grozi. Zdaję sobie 
sprawę ze swoich niedociągnięć i niedosko-
nałości, ale nie przestanę przez to pisać.

Bardzo dobrze. Według mnie jesteś bar-
dzo dobrym przykładem osoby, która 
stwierdziła w pewnym wieku, że cze-
goś jej brakuje i to jest chyba pisanie, 

więc spróbuje nauczyć się pisać. I de 
facto wydałeś jedną książkę, na pewno.
Trochę tych moich opowiadań funkcjonuje 
w internecie i na różnych portalach interne-
towych, np. na Nowej Fantastyce. Potem 
czyścili starą wersję swojej strony i gdzieś 
poznikały moje opowiadania. W Herbatce u 
Heleny – taki portal zaprzyjaźniony ze mną, 
na stronie SKF-u też moje opowiadanie moż-
na sobie poczytać – są odnośniki do nich. 
Ogólnie gdzieś tam funkcjonują. W związku 
z tym nie jest tak, że piszę do szuflady, bo to 
też jest droga donikąd. Ostatecznie piszesz, 
aby tekst przeczytali, chociażby twoi rodzi-
ce – jakoś się wypowiedzieli. Moja ostatnia 
powieść podobała się mojej mamie. Majowa 
pora sucha ją zmęczyła, a teraz jej poszło tak 
szybko – powiedziała, że się fajnie czyta. Bo 
to jest taka rozrywkowa książka, coś takiego 
jak Ziemiański pisze Achaję. Próbowałem 
gdzieś mniej więcej w tym tonie tworzyć, aby 
styl był w miarę luźny, żeby Zwierzyniec nie 
był jakąś zbyt poważną powieścią. Jest on 
utrzymany w takiej konwencji – ma po prostu 
dostarczyć rozrywki.

Wspomniałeś o Ziemiańskim, lubisz 
tego rodzaju fantastykę?
Uwielbiam Ziemiańskiego, ostatnio Virionem 
się zaczytuję i czekam już na to, aż będzie 
dostępny w bibliotekach. Nie kupuję takich 
książek ostatnio, tylko historyczne. Beletrysty-
kę wypożyczam w bibliotece. Czekam, aż się 
tam pojawi kolejny, piąty tom Viriona.

Czyli polecasz?
Tak, polecam. Jak tylko wypożyczyłem z bi-
blioteki, to sześćset stron minęło w dwa dni. 
Tak się to właśnie czyta. Podobnie się czyta 
moją najnowszą książkę, bo jest też łatwo 
i przyjemnie skonstruowana. Nie trzeba się 
za bardzo cofać z myślami do poprzedniej 
sceny, bo jest raczej prosta w zapamiętaniu.

Czyli taka lekka, łatwa i przyjemna 
fantastyka.
Tak – lekka, łatwa i przyjemna literatura dla 
rozrywki i odpoczynku. Chociaż tematyka tam 
nie jest zbyt łatwa, może w tym sensie, że nie 
jest zbyt prosta. Są tam skomplikowane sto-
sunki, skomplikowany świat. Jeżeli świat ma 
być zmniejszony do jednego, dwudziestomi-
lionowego miasta, przypominającego dzisiej-
szy Meksyk.

Państwo-miasto?
W zasadzie to wewnątrz są cztery różne pań-
stwa, ale skupione w jednym. To nie może być 
łatwe.

Na tym polega fantastyka.
Na tym polega magia książki, że – o tym 
było mówione na którymś ze spotkań klubo-
wych w Fenixie w Bibliotece Wojewódzkiej – 
że głównego bohatera powinno się posadzić 

na drzewie i obrzucać kamieniami. Nawet ja-
kiś znany pisarz powiedział, że tak konstruuje. 
Sadza swojego głównego bohatera na drze-
wie i rzuca kamieniami. Nie może być łatwo.

Gdyby wszystko było lekkie, łatwe 
i przyjemne, co to za bohater [śmiech]. 
Na koniec powiedz, jak widzisz swój 
udział w Opolskim Klubie Fantastyki 
Fenix?
Ja co prawda nie jestem etatowym człon-
kiem klubu fantastyki Fenix, ale współpracuję 
z Wami od kilku lat, szczególnie w ramach 
konkursu literackiego dla młodzieży „Literacki 
Fenix”, no i wcale nie zamierzam z tego rezy-
gnować. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze 
współpracowali przez długie lata i ta współ-
praca będzie owocna. Może wyjdą z Fenixa 
jacyś ciekawi młodzi, później już starzy, uzna-
ni pisarze. Tego bym sobie najbardziej życzył.

Andrzej Trybuła
Opolski pisarz fantasy. Zadebiutował w roku 2017 powieścią 
Majowa pora sucha, która była próbą przewidzenia skutków 
rosnącej przewagi gospodarczej Chin. Obecnie pracuje nad 
kolejną powieścią. Działacz społeczny, juror konkursów 
(w tym „Literackiego Feniksa”), były członek Rady Miasta, 
przyjaciel OKF Fenix i dusza towarzystwa.

Artur „Zwierz” Szadkowski
Prezes Opolskiego Klubu Fantastyki Fenix – de facto jego 
administrator. Od niedawna Smok Fandomu Polskiego. Spo-
łecznik; człowiek, który nie potrafi stać bezczynnie i z całych 
sił pragnie robić coś dobrego, a zwłaszcza dla swojego klu-
bu. Niech żyje nam prezes sto lat! To mówiłem ja, Jarząbek 
Wacław.

wywiad z...
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Do pierwszej rozmowy z członkami fan-
domu polskiego, którzy niejedno już 
widzieli, udało nam się zaprosić osobę, 
która, jak żadna inna, potrafiła z pasją 
opowiedzieć o dawnych działaniach 
klubów fantastyki w Opolu. 

Artur Szadkowski: Bardzo proszę, 
przedstaw się i opowiedz, jak rozpo-
częła się Twoja przygoda z fantastyką? 

Janusz Kajdar: Nazywam się Janusz 
Kajdar, mam 65 lat, a moja przygoda z fan-
tastyką rozpoczęła się w dzieciństwie, mniej 
więcej wtedy, kiedy nauczyłem się czytać. 
Po raz pierwszy spotkałem się z SOKIBUSF-
-em (Skonsolidowany Opolski Klub Istot 
Białkowych Uprawiających Science-Fiction) 
w roku osiemdziesiątym czwartym – byłem 
wtedy młodszy od Ciebie, Arturze. Była chyba 
wzmianka w „Trybunie Opolskiej”, że odbę-
dzie się giełda wydawnictw fantastycznych, 
na którą poszedłem. To było w Wojewódzkim 
Domu Kultury. Wojewódzki Dom Kultury był 
wtedy tam, gdzie teraz jest rozgłośnia radio-
wa. Tam po raz pierwszy zetknąłem się z tzw. 
trzecim obiegiem drukarskim. Wydawnictwa 
drugiego obiegu to były polityczne różne ta-
kie, podziemne...

Pamiętajmy, że to był rok osiemdzie-
siąty czwarty.
Tak, sporo po stanie wojennym, ale jeszcze 
nie żyliśmy w wolnym kraju. No i zakupiłem 
za drobną kwotę kilka „ciekawostek”. Jedną 
z nich było, pamiętam, tłumaczenie ame-
rykańskiego opowiadania Przez słoneczną 
stronę o astronautach, którzy postanowili 
przejechać się przez słoneczną stronę pla-
nety Merkury, która, o ile wiem, zawsze jest 
zwrócona jedną stroną ku słońcu. Było to bar-
dzo ryzykowne i trudne przedsięwzięcie, które 
w końcu się nie udało, ale opowiadanie było 
bardzo interesujące. Tak fajnie powiedziane, 
że w centrum tej słonecznej strony cyna jest 
np. w stanie ciekłym – jest tam całe jeziorko 
cyny. To było jedno z tych wydawnictw.

Wtedy jeszcze nie zapisałem się do SO-
KIBUSF-u. Następnym razem przyszedłem 

do domu kultury chyba po wakacjach. Pode-
szła do mnie urocza blondynka i zapytała, czy 
chciałbym się zapisać do klubu, bo będzie 
pokaz filmu, ale tylko dla członków. Powie-
działem, że jak najchętniej i później jeszcze 
popełniłem niewielką gafę. Powiedziałem: 
„Pani zapewne jest sekretarzem?". Odpowi-
działa:  „Ach nie, ja jestem prezesem". Zasko-
czyła mnie, bo byłem przyzwyczajony do tego, 
że całą robotę odwala sekretarz, a prezes 
tylko reprezentuje.I to była właśnie Agniesz-
ka Małkowska. A więc się zapisałem. Wtedy 
po raz pierwszy w życiu widziałem magne-
towid VHS. Tak mniej więcej raz w tygodniu 
były, czy może dwa, takie spotkania. Czasem 
się wyświetlało filmy, czasem się rozmawia-
ło, czasem się kogoś zapraszało. Pamiętam, 
że jednym z gości był Marek Baraniecki, 
świetny człowiek, który napisał książkę Głowa 
Kasandry. Nawet mi podpisał jeden egzem-
plarz. Więc spotykaliśmy się w tym WDK-u, 
a kilka razy w czasie wakacji nawet w MCK. 
Tam, gdzie kiedyś Fenix miał spotkania, tylko 
nie na tej samej sali.

‘‘
Patrzę, idzie Marek Oramus. 
Ukłoniłem się, on się zatrzymał. 
To przedstawiłem się, że jestem 
z Opola, że czytam pana książki. 
„No trudne teksty". Na to Marek 
Oramus: „Czy ambitne muszą być 

trudne?”.

Czyli zarówno tam, gdzie aktualnie 
jest siedziba Radia Opole, jak i cza-
sami nawet w Spółdzielczym Domu 
Kultury nr 9?
W SDK-u [dawniej MCK] tylko przez wakacje. 
Nie byłem na pierwszym Polconie w osiem-
dziesiątym piątym. To był pierwszy historycz-
ny Polcon, gdzieś pod Poznaniem. Później 

nasza kochana Agnieszka Mokowska załatwi-
ła nam lokal tylko dla nas w tym podwójnym 
wieżowcu, tam, gdzie teraz jest przychodnia.

Czyli przy Placu Piłsudskiego?
Tak, mieliśmy tam do dyspozycji lokal. Była 
i biblioteka klubowa. Spotykaliśmy się chyba 
co drugi dzień. A może trzy razy w tygodniu?

Aż tak często?
Tak, dość często. No i później wybraliśmy 
na prezesa Tadeusza Meszko. To było takie 
ciekawe, bo SOKIBUS-F był w stanie cząstko-
wym, siedzieliśmy w dziesięć osób na meblo-
ściankach, ponieważ krzeseł jeszcze nie było. 
Nawet zacząłem kandydować na prezesa, no 
bo słuchajcie, ktoś zagaił – chyba Agnieszka, 
która wychodziła za mąż – dlatego rezygno-
wała z funkcji w klubie. Przyniosła całą doku-
mentację w koszyczku. No to trzeba kogoś 
wybrać na prezesa. Więc ja mówię: „Słuchaj-
cie, a kto by się podjął, a kto by chciał po pro-
stu?”. Na to Karol Skrzekut odpowiedział: „Ja 
bym się podjął bycia skarbnikiem”. No to ja 
mówię: „Tadek!”. Tadek tak patrzył, czy ktoś 
jest przeciw... Ze starszych byłem ja, Tadeusz, 
Karol Skrzekut – wspaniały człowiek, informa-
tyk. No i młodzież, czyli Piotr Gociek, Janusz 
Onufrowicz i kilku jeszcze młodszych.

I to był rok…?
Rok osiemdziesiąty szósty. Mieliśmy już lokal – 
bibliotekę klubową.

A kiedy Wam przyszło do głowy, żeby 
stworzyć własny fanzin fantastyczny?
To głównie Piotr Gocieck i chyba Tadek Mesz-
ko razem. I niestety, o ile wiem, ukazał się tyl-
ko jeden numer.

Czyli ten, który tu mamy? 
Tak, na temat filmu Blade Runner, który 
po polsku prawidłowo powinien być tłumaczo-
ny „biegnący po ostrzu”, a nie Ostry biegacz, 
jak to niektórzy lubią.

A było tłumaczenie polskie? Bo 
wiem, że jest „wirujący seks” [chodzi 
o tłumaczenie Dirty dancing] i tym 

„Zaczęło się od tego, że siedzieliśmy w dziesięciu na meblościance, a po pierwszych Dniach 
Fantastyki ludzie zapisywali się masowo. Przyszedł kiedyś Piotr Gociek, tak się rozgląda 
i mówi do mnie: «Ten tłum, to kto?», a ja mówię, że przyszli się zapisać” – wspomina Janusz 
Kajdar.

KIEDYŚ TO BYŁO...
 wywiad z...
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podobne perełki polskiego tłumacze-
nia. Czy tytuł Blade Runner był tłuma-
czony na polski?
Chyba jako Łowca Robotów. Jednakże moim 
zdaniem wyrażenie „biegnący po ostrzu” 
świetnie brzmi i jest intrygujące.

Moim zdaniem też to jest dobre tłu-
maczenie. Wiesz może, w jaki spo-
sób był tworzony ten zin?
Musiałbyś porozmawiać z Piotrem Goćkiem. 
Ja sądzę, że by się zgodził i chętnie by opo-
wiedział.

Myślę w takim razie, że będzie na-
szym kolejnym rozmówcą przy takich 
wywiadach. Cała seria wywiadów bę-
dzie skierowana na to, jak to kiedyś 
bywało, jak wyglądały ówczesne fan-
domy. Najprawdopodobniej następna 
rozmowa będzie z panią z gliwickie-
go klubu Conan. Jak wyglądało dzia-
łanie SOKIBUSF-u?
Fajnie było przez dwa lata. Mieliśmy taki po-
koik, większy od tego [pokój 17m2, w którym 
odbywał się wywiad], gdzie była m.in. bibliote-
ka klubowa. Ale byliśmy w doskonałej komity-
wie z klubem SKOBEL, który był klubem stu-
dium bibliotekarskiego. Oni mieli dużą salę, 
która pomieściłaby ponad setkę osób. I tam 
wyświetlaliśmy filmy. Dwa razy odbyły się tam 
Opolskie Dni Fantastyki.

Opolskie Dni Fantastyki? Kiedy to 
mogło być?
Pierwsze w osiemdziesiątym szóstym, a drugie 

to były chyba albo w następnym roku, albo już 
w osiemdziesiątym ósmym. Raczej stawiam 
na osiemdziesiąty siódmy. Mieliśmy wspania-
łych gości: Maciej Parowski, Marek Oramus, 
Lech Jęczmyk, Robert Szmidt, no i oczywi-
ście Marek Baraniecki, ale już nie na Dniach 
Fantastyki. Otóż byłem wtedy w Wojewódzkim 
Domu Kultury. Tam miał odbyć się konkurs 
na temat komiksu fantastycznego. Stałem przy 
wejściu i czekałem na kolegów. Wchodzi Ro-
bert Szmidt. On mnie nie znał, ja go jednak 
poznałem. Pyta: „Przepraszam, gdzie tu jest 
jakiś automat telefoniczny?”. A ja mu mówię: 
„A o tam”. Podziękował mi. Nie podsłuchiwa-
łem, ale stałem blisko. Mówi: „Agnicha, cześć 
tu mówi Robert, wiesz, ja tu mam wygrać taki 
konkurs". No i wygrał ten konkurs. Był bardzo 
dobry w tych sprawach. Jak to potem opowie-
działem raz młodzieży w klubie, to się śmiali. 
A co się śmiejecie? Przecież wygrał, śmiesznie 
by było, gdyby nie wygrał.

Prawda. Czyli mówimy o roku osiem-
dziesiątym szóstym.
To mógł być osiemdziesiąty siódmy raczej. 
Drugie Opolskie Dni Fantastyki. W Polsce to 
nadal była komuna, hiperinflacja i w ogóle.

W Opolu jest ogromna tradycja klu-
bów fantastycznych, która rozpoczę-
ła się już w latach osiemdziesiątych. 
Jesteś tego świetnym przykładem.
Czy wiesz, że w tym samym czasie w Opolu 
były dwa kluby miłośników fantastyki?

Nie miałem pojęcia!

Nie słyszałeś o EDEN-ie? Nigdy nie słyszałeś 
o EDEN-ie?! Dobrze. No więc były dwa kluby 
miłośników fantastyki. W moim odczuciu te 
dwa lata były wspaniałym okresem, ale Tadek 
Meszko nie był zachwycony. Po tych drugich 
Dniach Fantastyki zwołał walne posiedze-
nie i trochę nam naurągał. Znaczy nie mnie 
osobiście, ale tam przyszło z pięćdziesiąt/
sześćdziesiąt osób i to nie byli wszyscy. Bo 
było i ponad sto. Zaczęło się od tego, że sie-
dzieliśmy w dziesięciu na meblościance, a po 
pierwszych Dniach Fantastyki ludzie zapisy-
wali się masowo. 

Przyszedł kiedyś Piotr Gociek, tak się 
rozgląda i mówi do mnie: „Ten tłum, to kto?”, 
a ja mówię, że przyszli się zapisać. Więc gru-
bo ponad stu członków opłacających składki. 
Ale Tadek mocno się wkurzył. Zwołał to ze-
branie i trochę naurągał tej publice: „Co wy 
tylko przychodzicie, żeby na filmy popatrzeć, 
co to ma być, że nikt z was nie był na spotka-
niu z autorem?!”. A ja mówię: „Przepraszam 
Tadeuszu, ale ja byłem na czterech, że nie 
wspomnę już o wieczorze pamięci Janusza 
Andrzeja Zajdla. Była pani Jadwiga Zajdlowa, 
wdowa po wielkim pisarzu”.

Z tego co mówisz, wnioskuję, że dużo 
ludzi się zapisywało tylko po to, aby 
oglądać filmy, a mniejszość intereso-
wała się taką prawdziwą, żywą lite-
raturą, która też wychodziła z nasze-
go środowiska.
Wiem, że Piotr Gociek coś pisał, opowiadał 
na spotkaniu. Opowiem jak poznałem osobi-
ście Marka Oramusa, który już wtedy był ho-

wywiad z... 
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norowym członkiem SOKIBUSF-u. W osiem-
dziesiątym ósmym roku we wrześniu. To był 
czwarty Polcon, połączony ze Silconem, 
czyli śląski generalnie. Idę sobie z jednej sali 
na drugą, bo filmy były wyświetlane na kilku-
nastu salach przez całą dobę, bez przerwy. 
Patrzę, idzie Marek Oramus. Ukłoniłem się, 
on się zatrzymał. To przedstawiłem się, że je-
stem z Opola, że czytam pana książki. „No 
trudne teksty". Na to Marek Oramus: „Czy am-
bitne muszą być trudne?”. A ja, że no, nieko-
niecznie np. Niezwyciężony Stanisława Lema. 
I wiesz, przyznał mi rację, nawet powiedział, 
że osobiście jest zachwycony tą książką.

Jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób 
brałeś udział w konwencie, powiedz, 
jak wyglądały one w latach osiem-
dziesiątych?
Oczywiście były ciekawe spotkania np. by-
łem w osiemdziesiątym ósmym na spotkaniu 
z Johnem Brunnerem. On już nie żyje. Cie-
kawostka jest taka, że filmy leciały przez całą 
dobę na kilkunastu salach. I tak się chodziło 
z sali do sali, w „międzyczasie” na jakieś spo-
tkanie czy przespać się i z powrotem.

Czyli de facto konwenty w latach 
osiemdziesiątych wyglądały zupełnie 
inaczej niż w dzisiejszych czasach.
Tak. Była ogromna frekwencja i się płaciło. To 
była niewielka, ale nie całkiem symboliczna 
opłata. Wiesz co, ja chodziłem z tą plakietką, 
a czułem się niewidzialny, bo nikt mnie nie 
zaczepiał i nie zatrzymywał. Przez kilka dni 
byłem prawie szczęśliwy na tych konwentach. 
A na Opolskich Dniach Fantastycznych mia-
łem dyżur – no tłum był. Jakiś pan pyta, czy by 
się nie dało jakoś wejść. Mówię mu: „Niestety, 
ale nie ma już karnetów”. 

To ilu ludzi mogło być na Opolskich 
Dniach Fantastycznych i gdzie się 
one odbywały?
Od dwustu do trzystu osób. Właśnie w klu-
bie SKOBEL, który jest tam, gdzie teraz jest 
Biblioteka Austriacka. To było na pierwszym 
piętrze. Mieli naprawdę dużą salę.

Wiesz, w moim odczuciu te dwa lata, czyli 
od osiemdziesiątego szóstego do osiemdzie-
siątego ósmego były pięknym okresem roz-
kwitu. No, ja byłem bardzo zadowolony, ale 
nasz prezes nie był.
Rozumiem, prezesi zwykle nie są za-
dowoleni, jeżeli „rzeczy” się nie dzie-
ją.
Pamiętam taki incydent z Tadkiem Meszkiem. 
Wróciłem ze spotkania z panią Jadwigą Zaj-
dlową. Pytam: „Tadeuszu, nie wiesz przypad-
kiem, jaki film był teraz wyświetlany?”, a on 
„Janusz, to ostatnie pytanie, na jakie chciał-
bym odpowiedzieć”.

Rozumiem. Sam jako prezes jestem 
w stanie zrozumieć pana Tadeusza 

Meszkę. Jeżeli w klubie jest tyle ludzi 
i mamy stu członków, a „rzeczy” się 
nie dzieją – to jest problem. Ja całko-
wicie go rozumiem.
Ale dla mnie to był naprawdę piękny okres.

Śląski Klub Fantastyki, wywodzący 
się z tamtego okresu, do dzisiaj ist-
nieje.
Oczywiście, że istnieje. Co jeszcze się dzia-
ło? Otóż doszło do zawiązania Unii Fandomu 
Opolszczyzny. Tadek Meszko wysłał zapro-
szenie do wszystkich klubów w naszym wo-
jewództwie, a było ich kilka, oprócz SOKI-
BUSF-u i EDEN-u. Oni przyjechali i doszło 
do zawiązania Unii Fandomu Opolszczyzny – 
UFO.

Taki Związek Stowarzyszeń Fandomu 
Opolskiego [śmiech].
Klubów. Byłem na tym. To było bardzo fajne.

A do czego dążył ten fandom Opolski, 
UFO?
Wspólne organizowanie różnych imprez. Tam 
byli ludzie i z Nysy, i z Głuchołaz. Było bardzo 
fajnie.

A coś zrobiliście razem? Czy do cze-
goś doszło?
Chyba drugie Opolskie Dni Fantastyki były już 
wspólnie. Ale trzecich już nie było.

‘‘
Ciekawostka jest taka, że filmy 
leciały przez całą dobę na kilku-
nastu salach. I tak się chodziło 
z sali do sali, w „międzyczasie” 
na jakieś spotkanie czy przespać 

się i z powrotem.

To czemu nie było trzecich Opolskich 
Dni Fantastyki?
Słuchaj, Tadek Meszko był wspaniałym orga-
nizatorem. Miał tę „żyłkę”, tylko nie o to mu 
chodziło. Kiedyś chyba po pierwszych ODF-
-ach Tadek skinął na mnie i tak na stronie za-
pytał: „Słuchaj, mamy taką koncepcję, to zna-
czy ci ludzie zzarządu – ja byłem członkiem 
rzeczywistym, ale w zarządzie nie byłem – 
żeby nadać naszemu klubowi imię Janusza 
Andrzeja Zajdla, co byś o tym powiedział?”. 
I ja się przez chwile zamyśliłem. Potem mó-
wię: „Wiesz Tadek, jak trochę urośniemy”. 
A on powiedział, że też tak sądzi.

Rzeczywiście piękna wizja. To, w jaki 
sposób SOKIBUS-F uległ wygaszeniu?

Wymówili nam ten lokal i nadal przychodzi-
liśmy na te spotkania na ławeczkach przed 
wieżowcem. I na tych ławkach się spotykali-
śmy normalnie. Tadek zrezygnował z preze-
sury, a on był wspaniałym organizatorem.

Czyli skończyło się na tym, że klub 
nie miał lokalu, więc nie miał się 
gdzie spotkać, tak?
To tak stopniowo, bo wiesz, kiedy Tadek zre-
zygnował już, nie wybraliśmy następnego 
prezesa, ale ci młodsi ode mnie zorganizowali 
takie kilkuosobowe gremium. Piotr Gociek 
wtedy już nie przychodził, ale byli wspaniali 
młodzi ludzie, np. Grzegorz Wersznel, bar-
dzo młody chłopak, akurat ukończył podsta-
wówkę, ale bardzo fajny, zainteresowany. Byli 
jeszcze: Janusz Konik, Jola Fikus, która wy-
szła za mąż za Grzegorza Augustynka, ale to 
już później. Kiedyś miałem jej telefon, ale za-
ginął – chciałem jej wspomnieć, że mamy te-
raz Fenixa, że może by kiedyś wpadła. Wiesz, 
mieliśmy z Jolą wspólną pasję, bo muszę Ci 
powiedzieć, że w fantastyce najbardziej ce-
nię grozę, horror, np. Lovecrafta i nie tylko. 
Jak miałem 13 lat, to był rok sześćdziesiąty 
ósmy, przeczytałem w „Przekroju” opowiada-
nie Lovecrafta i kurcze dostałem fobii! Bałem 
się być sam po zmierzchu, a nie byłem małym 
dzieckiem, bo miałem 13 lat.

Podsumowując, mówisz, że był to ko-
niec SOKIBUS-F. Uważasz, że przede 
wszystkim rozchodzi się o to, że musi 
być charyzmatyczny przywódca i jakiś 
lokal, w którym można się spotykać 
jako klub?
Tak.

Dziękuję Ci bardzo za udzielenie tego 
wywiadu. Mam nadzieję, że uda nam 
się, jako Opolskiemu Klubowi Fanta-
styki Fenix oraz innym, nas czytają-
cym, wyciągnąć wnioski z tej historii.

Janusz Kajdar
Członek legendarnego już SOKIBUSF-u, a także nasze-
go OKF Fenix. Świadek historii opolskiego fandomu. Wraz 
z aparycją Gandalfa Szarego idzie u niego w parze niesa-
mowita wiedza o świecie. Chcesz powtórzyć info o właściwo-
ściach soczewek i zwierciadeł na egzamin z fizyki? Wiesz już, 
do kogo podbijać.

 wywiad z...
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Piątkowe racje leżały pod ścianą. Żoł-
nierze odwiedzali dzielnicę raz w ty-
godniu i zostawiali, co mieli. Trochę 
jedzenia spakowanego w kartony, 

jeden zestaw na łebka. Stary chleb, woda, ryż 
i sztuka mięsa. Dość, żeby przeżyć, ale za mało, 
by żyć. Do tego byliśmy potrzebni ludziom, ja 
i podobni do mnie – biegacze. 

Było wpół do dwudziestej. Zerknąłem 
ukradkiem przez żaluzję. Mrugacze raziły oko-
licę brudnopomarańczowym światłem. Łuna 
oświetlała zarośnięte ściany bloków, popękany 
asfalt i krzywe latarnie. Po chwili z głośników 
zaczął sączyć się jadowity skrzek – za chwilę 
mieli włączyć zraszacze. Czekałem w napię-
ciu, gotów, aby na sygnał ruszyć do biegu. Mia-
łem mnóstwo rzeczy do zdobycia, a tak mało 
czasu...

Mój zdobyczny kombinezon z każdym wy-
padem robił się coraz bardziej rozciągnięty. 
Wcześniej oklejałem co luźniejsze miejsca ta-
śmą, ale ta skończyła się dobry miesiąc temu. 
Teraz mój skafander przypominał bezkształt-
ny worek i aż trudno było uwierzyć, że tego 
samego używali Porządkowi. Jedynie maska 
jakoś się trzymała. Czasami lewy okular za-
chodził mgłą, ale z zewnątrz sprzęt wyglądał 
jak nowy.

Wkrótce miał skończyć się alarm. Wycią-
gnąłem wymiętą kartkę z kieszeni i jeszcze 
raz przyjrzałem się liście. Same standardy: pa-
pierosy, alkohol, makaron, przyprawy... Wypad 
nie zapowiadał się problematycznie, najpew-
niej wystarczyło przebić się do jednego skle-
pu. Towar nie powinien też być ciężki, może 
ważyć z kilka kilo.

Syrena nagle ucichła. Wytężyłem słuch, 
wiedząc, że zaraz nadadzą ostatnie sygnały – 

1 czyt. wnimanje

ostrzeżenia w trzech językach. Gdy rozlegnie 
się ostatnie słowo, w ruch pójdą zraszacze. 
Później dziesięć minut lania, dwadzieścia 
przerwy i na ulice wyjdą Porządkowi. Do tego 
czasu muszę już być w mieszkaniu, z towarem 
lub bez.

– Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! – Rozległ 
się ostry, kobiecy głos. Zapiąłem powleczony 
tworzywem antybakteryjnym kombinezon. 
Szczęknęły klamry, zapiszczały zasuwy. 

– Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! – 
wrzasnęło stanowczo. Włożyłem maskę, włą-
czyłem filtr. Okulary znacznie ograniczały 
widoczność. Filtr chodził głośno, czasem się 
zacinał, dusił. To wszystko było jednak ko-
nieczne. Niezbędne, żeby...

– Внимание, Внимание! Внимание, 
Внимание!1

Zerwałem się na równe nogi i ruszyłem do 
okna. Wszystko już przygotowane. Lina przy-
wiązana do żeliwnego grzejnika, kontener 
z materacami ukrytymi pod warstwą śmieci. 
Nie zastanawiałem się ani chwili. Przerzuci-
łem sznur z przywiązanym na końcu odważ-
nikiem, wdrapałem się na parapet i skoczy-
łem. Prosto w dół. 

***

Lądowanie było twarde, ale jak na skok z dru-
giego piętra, nie mogłem narzekać. Kilka mate-
racy rozszabrowanych z sąsiednich mieszkań 
musiało wystarczyć. Wygramoliłem się z kon-
tenera, rozejrzałem po okolicy i sprawdziłem 
szczelność kombinezonu. Czysto, w miarę 
bezpiecznie. Mogłem ruszać.

Cykanie zraszaczy doprowadzało mnie do 
szału, ale z czasem nauczyłem się je ignorować. 

Blok Zwycięstwa
Szymon Płuska

OPOWIADANIA
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Z wysokich na trzy metry słupów na całą oko-
licę lały się potoki gęstej cieczy. Płyn spływał 
po chodnikach. Rozchlapywał się na ścianach, 
ławkach i samochodach. Na wszystkim, czego 
dotknął pozostawały połyskujące w światłach 
latarni tłuste smugi.

Na początku lali dezynfektant, jestem tego 
pewien. Dzień w dzień cała dzielnica tonęła 
w drażniącym smrodzie alkoholu. Teraz mogła 
to być równie dobrze woda, lecz nie miało to 
najmniejszego znaczenia. Od półtora roku uli-
ce były puste, nie licząc patroli Porządkowych. 

Nie wiem, po co wciąż te wszystkie schema-
ty. Syreny, zraszacze, zbrojne oddziały. Może 
nikt im nie powiedział, że to nie ma sensu? 
Że już nie trzeba? Być może niedługo nadej-
dzie dzień, w którym cykanie rozlegnie się 
na sucho, a z posterunków nie wyjdzie ani je-
den żołnierz. Tak, być może. Niedługo.

Ruszyłem biegiem w dół ulicy po wybo-
istym, nierównym chodniku, po śliskim asfal-
cie i po suchej, chrzęszczącej trawie. Miałem 
na sobie ciężkie buty owinięte dodatkowo fo-
lią. Szedłem niezdarnie, czasem potykając się 
o pęknięte płytki. Co chwila dosięgały mnie 
strumienie odkażacza. Płyn zalewał mi wizjer, 
więc pędziłem praktycznie na ślepo. Mgła już 
podchodziła pod lewe szkło. Mój własny oddech 
odbijał się po przestrzeniach hełmu; był jak za-
wodzenie wiatru lub rzężenie umierającego.

Nim się obejrzałem, znalazłem się w po-
bliżu Bloku Zwycięstwa. Liczyła się dla mnie 
każda minuta, ale nagły impuls kazał mi się 
zatrzymać. Widziałem to miejsce już setki 
razy, jednak nigdy nie potrafiłem minąć go 
obojętnie. To był widok, który zostawał z czło-
wiekiem na długo, na zawsze. Nawiedzał we 
śnie i na jawie. Przerażający, hipnotyzujący 
i na swój sposób piękny. Monstrum.

Przez ociekające wodą przymglone szkła 
maski patrzyłem na ruiny dzielnicy mieszkal-
nej. Tętniące życiem osiedle kazano wyburzyć 
w drugim roku zarazy, podobno żeby zrobić 
miejsce na szpital i placówkę badawczą. Je-
dynym ocalałym budynkiem był właśnie Blok 
Zwycięstwa. To stamtąd co noc wypełzali Po-
rządkowi. Zawsze dwóch – jeden z karabinem, 
drugi ze spopielaczem. Zachowywali się jak 
roboty, bezduszne automaty. Jeden namierzał 
i zabijał, drugi sprzątał to, co zostało. Nigdy 

nic nie mówili, nie krzyczeli. Nie wydawali 
z siebie żadnego dźwięku oprócz zniekształ-
conych przez filtry oddechów.

Rozejrzałem się dookoła. Nawet przez 
maskę czuć było smród spalonego plastiku. 
I ten drugi, znacznie gorszy zapach. Zwęglo-
ne ludzkie mięso. Gdy wytężyć wzrok, można 
to zobaczyć. Zwłoki. Leżały czarne i skur-
czone, samotne pośród gruzów. To nie żaden 
posterunek, tylko cmentarzysko... Wzdrygną-
łem się i ruszyłem dalej. Upiorne miejsce.

Nim wyłączyli zraszacze, byłem już u celu. 
Niski, kanciasty budynek o wyłamanych 
drzwiach i powybijanych szybach. To moje 
dzieło. Chciałem, żeby dla innych biegaczy 
sklep wyglądał na wyczyszczony. W tej bran-
ży liczyło się pierwsze wrażenie. Nie ma czasu 
na plądrowanie trefnych placówek, gdy kawa-
łek dalej mógł złocić się skarb. Trzeba w ułam-
ku sekundy podjąć decyzję i biec, biec dalej 
z nadzieją w sercu. Większość miota się od 
ruiny do ruiny, rozpaczliwie próbując znaleźć 
choć paczkę fajek. Szukają i szukają, aż jest 
za późno. Aż ich nie dopadną. Później skwier-
czy taki nieszczęśnik przed Blokiem Zwycię-
stwa. Kilku z pewnością przeze mnie…

Ostrożnie odsunąłem szczątki połamanych 
drzwi i wszedłem do środka. Atrapa musia-
ła być przekonująca, więc wszystko zostało 
„w naturze”. Wszędzie leżały drzazgi, odłamki 
i okruchy. Musiałem bardzo ostrożnie obejść 
rozsypane szkło. Najmniejsza dziurka w kom-
binezonie mogła kosztować mnie życie. Bakte-
ria nie spała. Czaiła się wszędzie, gotowa sko-
czyć i ugryźć jak żmija. Z całych sił starałem 
się nie wydobywać z pamięci obrazu tego, co 
działo się potem z człowiekiem...

Po kilku dobrze zaplanowanych krokach 
znalazłem się w środku. Towar leżał za strza-
skaną płytą biurową, dokładnie tam, gdzie go 
zostawiłem. Wszystko popakowane i świeżut-
kie jak prezent – gotowe do zabrania. Rzeczy 
z dzisiejszej listy i więcej, znacznie więcej. 
Na razie wziąłem tylko to, co było potrzebne. 
Fantów starczyło na jeszcze kilka wycieczek, 
ale nic nie stało na przeszkodzie, by po powro-
cie nieco podkolorować fakty. Że to „z trudem 
zdobyte”, że „studnia wysycha”. A potem zażą-
dać więcej.

Na zegarku, który przykleiłem do skafan-

BLOK ZWYCIĘSTWA
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dra, wybiła piętnasta minuta na plusie. Miałem 
zatem kwadrans, by znaleźć się w mieszkaniu. 
Zabrałem to, co trzeba do plecaka i ruszyłem 
w drogę powrotną. Tym razem wolniej, uważ-
niej, rozglądając się na boki. Porządkowi nie 
zawsze trzymali się rutyny.

***

Do dziupli trafiłem przed czasem, jak zwykle 
zresztą. Lina schowana, kontener zamaskowa-
ny. Poszło sprawnie, nawet jak na mnie. Pozo-
stało mi tylko wrócić do domu i rozprowadzić 
towar. Rzecz jasna nie mieszkałem w mojej 
bazie wypadowej, tylko dwa piętra wyżej. To 
był tylko rozbieg. Miejsce przygotowań i odpo-
czynku. Start i meta. A także niezła przecho-
walnia dla rzeczy, które na pewien czas musia-
ły zostać po tamtej stronie.

W bazie zostawiłem kombinezon i wszyst-
ko, co opuściło budynek. Później trzeba było to 
wszystko wykąpać w domowej mieszance od-
każającej. Trochę mydła, metanol i ocet – moja 
własna receptura. Wtedy jednak myślałem tyl-
ko o jednym. Sen. 

Powłócząc nogami, przeszedłem przez 
dziurę w ścianie do zamkniętej części bloku. 
Rok temu zapadły się tutaj podłogi, więc ofi-
cjalnie segment był opuszczony. W rzeczywi-
stości runęły może ze dwa mieszkania, a to, 
co zostało, miałem tylko dla siebie. Nieśpiesz-
nie pokonałem pół piętra po zawalonej klatce 
schodowej, potem kawałek zakurzonego ko-
rytarza i już byłem w moim mieszkaniu. Za-
pominając kompletnie o bezpieczeństwie 
i obowiązkowej kąpieli, runąłem na łóżko. 
W ubraniu, w przemoczonych butach i z gło-
wą pełną emocji.

Po krótkiej drzemce i dwóch wypalo-
nych papierosach zaczęli się schodzić pierw-
si klienci. Często łapałem się na myśli, że nie 
wiem, ilu nas właściwie zostało. Kilkuset, kil-
kudziesięciu? A może kilku? Wciąż płynęły 
do mnie nowe zlecenia, ale ich intensywność 
osłabła. Zupełnie jakbyśmy się kończyli.

Ludzie umierali dookoła mnie, a ja nawet 
nie zaprzątałem sobie tym głowy. Miałem ro-
botę. Ryzykowałem życie, żeby wszyscy mieli, 
co trzeba. Nie za darmo, ale czy ratować trzeba 
zawsze za darmo? Starałem się i, szczerze mó-

wiąc, byłem najlepszy w swoim fachu. Zawsze 
wracałem, czego nie można powiedzieć o in-
nych. Pewnie niektórzy widzieli we mnie jakiś 
pokręcony obraz nadziei...

– Jesteś tam, Rudy? – Ktoś zapukał do drzwi.
– Jestem, jestem – odpowiedziałem, wy-

dmuchując kulisty obłok papierosowego 
dymu. Nienawidziłem tej ksywy. Ludzie mu-
sieli mnie jakoś nazywać, ale nie miałem poję-
cia, kto i dlaczego wymyślił „Rudego”. Dawno 
już wyłysiałem od hełmu, a wcześniej byłem 
blondynem.

– Dla mnie miały być przyprawy i spirytus! 
– zaskrzeczał cienki kobiecy głos. – Masz to, 
Rudy? Masz to, prawda?

– Mam, mam – odburknąłem i niechętnie 
wstałem z fotela. 

Towar rozłożony był na stoliku, wystar-
czyło tylko wybrać odpowiedni zestaw. Szyb-
ko odnalazłem fanty, owinąłem je w gazetę 
i włożyłem do ustawionej w dziurze w ścianie 
szafki. Miała podwójne drzwi, jedne do środka 
mieszkania a drugie na korytarz. Nazwałem to 
„skrzynka transferowa”. Mój kolejny patent, je-
den z najlepszych. Zamknąłem szafkę i zapu-
kałem trzy razy w drzwiczki. Kobieta po dru-
giej stronie wyjęła swoje zamówienie i przez 
cienkie drewno słychać było zduszony okrzyk 
zachwytu.

– Rudy, jesteś wspaniały! – wychrypiała, tłu-
miąc płacz. – Litr spirtu, i to jeszcze z bande-
rolką! Mam też coś dla ciebie. To niewiele, ale 
zasłużyłeś. – Szafka zamknęła się z trzaskiem 
i po chwili na zewnątrz wybrzmiały kroki. Ich 
echo jeszcze przez dłuższy czas dźwięczało 
w głębi korytarza. 

Papieros sam wypalił się w popielniczce. 
Nie przejąłem się tym, miałem ich jeszcze peł-
no. W tych czasach ludzie daliby się spopielić, 
byle dostać choć jednego szluga, pociągnąć 
choć trochę najgorszej wódki. Wojskowe racje 
były stare i mdłe, produkcja pewnie z dzie-
sięcioletnia. Przemysł stanął, rolnictwo rów-
nież. Ludzie pochowali się w norach i żyli jak 
szczury, byli gotowi zapłacić każdą cenę, żeby 
choć na chwilę o tym zapomnieć.

Stukając ciężkimi buciorami o linoleum, 
nieśpiesznie podszedłem do skrzynki. W środ-
ku transferówki leżało szmaciane zawiniątko 
i tekturowa paczuszka, niewiele większa od 
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pudełka zapałek. Pierwszym towarem okazało 
się szare mydło, natomiast drugi był o wiele 
cenniejszy. Dwanaście nabojów idealnie pa-
sujących do rewolweru, który ktoś przehan-
dlował u mnie wcześniej za zgrzewkę mąki. To 
musiała być ta sama osoba. Policjantka? Żona 
policjanta? Czy może...

Naraz rozległo się walenie do drzwi. Mia-
ły podwójny rygiel, ale dreszcz przeszedł mi 
po plecach. Czyjaś pięść uderzała z całą mocą 
w świerkowe deski, ale metalowe sztaby ani 
drgnęły. Słyszałem trzask pękającego lakieru 
i pisk odłażących okładzin. Potem odezwało 
się jeszcze kilka głuchych łupnięć w ścianę 
i nastała cisza. Porządkowi? Nie, już bym nie 
żył. Wojsko? Nie, oni raczej...

– Masz moje fajki, skurwysynu?! – ktoś wrza-
snął. Głos był dudniący i rdzawy. Przepity 
i zniszczony, jeśli można tak to ująć... Znałem 
go bardzo dobrze.

– Robert, to ty? – spytałem spokojnie, wkła-
dając naboje do komory pistoletu. Pierwszy, 
drugi. Wchodziły gładko, jakby były stworzone 
do tej właśnie broni. Trzeci, czwarty.

– A kto ma być? – wybełkotał. – Otwieraj zła-
masie i dawaj szlugi!

– Dostaniesz je, zgodnie z zamówieniem. 
Co masz w zamian? – rzuciłem, kończąc łado-
wać broń. Piąty, szósty.

– Hej, hej! – Robert nagle złagodniał, jakby 
z gorzelanych wakacji zaczął wracać do niego 
rozsądek. – Tylko bez nerwów. Bez nerwów, ja-
sne! Wyluzuj, znamy się przecież od lat! 

Spodziewałem się tego. Człowiek przechlał 
wszystko i znów nie miał czym zapłacić. Trud-
no, mogłem w każdej chwili sprzedać jego to-
war komu innemu. Nic straconego. Poczułem 
jednak chęć, by go trochę nastraszyć. Ręka mi-
mowolnie powędrowała w odpowiednie miej-
sce i poczułem pod opuszkami palców chłód 
stali. Cyngiel naciągnął się sam, nie wiedzieć 
kiedy.

– Rudy, ja słyszę, co tam robisz! – wydukał 
pijak z coraz większą rozpaczą w głosie. – Ktoś 
ci sprzedał broń za kolejny dzień życia? Jasne, 
bogać się... ścierwojadzie! Daj mi tylko te fajki, 
a o nic więcej nie poproszę. Chcesz coś na wy-
mianę, tak? Coś za coś, zawsze coś za coś...

– Tak działa świat, stary. Przejdźmy do rzeczy.
– Co byś powiedział na historię? Znam jed-

ną świetną. Taką, jakiej jeszcze nie słyszałeś. 
O Bloku Nadziei.

Jego słowa mnie uderzyły. Słyszałem tę hi-
storię wiele razy i nie miałem ochoty usłyszeć 
jej ponownie z ust starego pijaka. Schowałem 
broń do kieszeni i usiadłem na podbitym gru-
bą gąbką fotelu. Naraz przypomniały mi się 
ruiny. Niezmierzone pustkowia spalonego be-
tonu i zwęglonych ciał. Blok Nadziei? Coś ta-
kiego nie miało prawa istnieć.

– Bzdury! – rzuciłem w końcu, pełen zrezy-
gnowania. – Co ty chcesz mi wcisnąć, człowie-
ku? Myślisz, że urodziłem się wczoraj? Tam, 
na zewnątrz, widziałem rzeczy, których ty nie 
jesteś sobie w stanie wyobrazić. Ulice tonące 
we krwi, ciała porozrzucane jak śmieci, wy-
buchy i odległe łuny pożarów w zimną noc... 
Słyszałem krzyki umierających w szpitalu 
polowym i serie z karabinów, po których ci-
sza wwiercała się w mózg. Blok Nadziei, tak? 
Za kogo ty mnie masz...

Nagle poczułem się stary, chory, umierający. 
Bardzo, bardzo zmęczony… Opadłem w mięk-
kim fotelu, przymknąłem oczy, a kolejny pa-
pieros zaczął ginąć samotnie na dnie popiel-
niczki. W mroku wyobraźni wciąż widziałem 
te same gruzy, ale tliła się we mnie buntowni-
cza myśl, że to nie musiało się tak skończyć. 

Były przecież plany. Piękne, ambitne plany. 
Był czas, w którym szczekaczki zamiast stra-
chu głosiły nadzieję. Nowoczesna placówka 
gotowa pomieścić wszystkich chorych, pracu-
jąca w pocie czoła nad pokonaniem bakterii. 
Śniłem o tym. Pole białych jak śnieg namio-
tów i górujący nad nimi nowoczesny budynek. 
W nim herosi zakładający niebieskie skafan-
dry, by wyruszyć w poszukiwaniu prawdy. To 
piękna wizja i tylko nią był Blok Nadziei. Le-
gendą. Marzeniem…

– Odejdź – burknąłem niewyraźnie, pogrą-
żony w zadumie. – Zostaw mnie w spokoju 
i wróć, gdy będziesz miał na zbyciu coś war-
tościowego.

Robert nie dawał jednak za wygraną.
– Nie, nie! Posłuchaj. To było dwa dni temu. 

Zniknąłeś, pewnie na wypad albo upłynnić to-
war... Oni tu byli. Przyszli, zanim włączyły się 
zraszacze. Trzech. Nie dwóch, jak zawsze.

– Trzech, jesteś pewien? – Wzbudził moje 
zaciekawienie. Powoli otworzyłem oczy. Wciąż 
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byłem sam, towar leżał na stoliku, a przy szpa-
rze pod drzwiami nadal widziałem parę brud-
nych buciorów. Robert jeszcze tu był, to jednak 
nie sen.

– Tak, na własne oczy widziałem! Szli ulicą 
od strony Zwycięstwa. Dwóch na przedzie, je-
den z tyłu. Ci dwaj to standardy, ale ten trzeci... 
Niebieski skafander, Rudy! Na własne oczy wi-
działem!

– Co?! – Prawie zachłysnąłem się zatęchłym 
powietrzem. – Gadaj, człowieku! Co jeszcze wi-
działeś! Ten trzeci... Jak wyglądał, co robił, dokąd 
poszedł? Muszę wiedzieć, rozumiesz? Muszę.

Gdzieś za ścianą Robert pewnie szczerzył 
się szeroko i oblizywał swoje żółte zęby. Jeśli 
to prawda, dostanie swoje fajki i dużo, dużo 
więcej. Jeśli kłamał...

– Trzeci był cały niebieski. I nie miał tych 
czerwonych paciorków na łbie, a szybę z przo-
du. Nie widziałem twarzy, ale to był człowiek. 
Rudy, na pewno człowiek! Miał długą tyczkę, 
wodził nią przy ziemi. Trzymał jakieś świecą-
ce pudło, na które co chwila się gapił. Na moje 
oko to nie była broń. On badał, Rudy. Badał, 
mierzył i sprawdzał.

– To... naprawdę brzmi interesująco. Jednak, 
jaką mam pewność, że nie kłamiesz? Może 
mnie nabierasz?

– Chcesz się przekonać? Chcesz wiedzieć? 
Pójdź i sprawdź. Później, gdy szli w stronę 
skrzyżowania, coś tam się stało. Coś złego. Sły-
szałem wybuch, widziałem ogień. Potem cisza. 
Pewnie jeszcze tam są...

To mogła być prawda. Nigdy nie chodziłem 
za skrzyżowanie, tam wszystkie lokale były 
już wyczyszczone. Jeśli on ma rację, jeśli choć 
część z tego była prawdą... Musiałem się prze-
konać, choćbym już nie wrócił. 

Zerwałem się na równe nogi. Nie było czasu 
do stracenia. Ogarnęła mnie paląca ciekawość. 
Coś jakby euforia. Nie czułem już zmęczenia, 
głodu ani tępego bólu pokrytych pęcherzami 
stóp. Koszmary uleciały z mojej głowy jak opa-
ry odkażacza. Liczyło się tylko to, co mogłem 
znaleźć na zewnątrz.

Resztę fantów pośpiesznie wepchnąłem do 
szafki. Energicznie zapukałem w drzwiczki 
skrzynki transferowej. Później wszystko za-
działo się zbyt szybko, bym potrafił zapamię-
tać szczegóły.

– Za to, Robert... – rzuciłem jeszcze w biegu. – 
Za to dostaniesz cały wagon fajek. I coś ekstra. 
Gratis od firmy!

***

Po raz kolejny tego dnia znalazłem się na ze-
wnątrz. Tym razem wyszedłem innym wyj-
ściem, przez drzwi frontowe zawalonego 
skrzydła. Było już późno, chwilę przed półno-
cą. Sam środek czasu patrolowego. Ciekawość 
i podniecenie już mnie opuściły; krew odpły-
nęła z trzewi, a moje serce waliło jak dzwon. 
Ogarnął mnie strach.

Wszędzie wypatrywałem ich oczu. Dwóch 
par jarzących się pośród mroku punkcików. 
Porządkowi mieli sprzęt najwyższej klasy – 
maski z filtrem cichobieżnym zaopatrzo-
ne w wizję rozszerzoną. Szkła ich masek były 
czerwone, co miało jakiś związek z widzeniem 
w podczerwieni. Jeśli ich zobaczyłem, oni już 
dawno dostrzegli mnie. Na wypadek kontak-
tu wziąłem ze sobą broń. Rewolwer był cięż-
ki, nieporęczny i z każdym krokiem boleśnie 
obijał się o udo. To bardziej talizman niż praw-
dziwe zabezpieczenie. W razie czego nie mógł-
bym dać sobie z nimi rady, byli zbyt skuteczni. 
Dobrze jednak mieć ze sobą coś na szczęście...

Lewy okular całkiem zaszedł mi mgłą, 
a na drugim zaczęły pojawiać się krople wil-
goci. Zraszacze już dawno zamilkły i odpływy 
pochłaniały resztki odkażacza. W ciszy nocy 
moje kroki były jak uderzenia młotów. Kom-
binezon z każdym ruchem szeleścił niemiło-
siernie, filtr zamieniał oddechy w trzeszczący 
charkot. Oni nie robili hałasu. Czaili się, obser-
wowali i likwidowali. Mogłem już być martwy 
i nawet o tym nie wiedzieć.

Mimo tego wszystkiego szedłem dalej. 
Szybko znalazłem się po drugiej stronie uli-
cy i skierowałem się w lewo. Powoli brnąłem 
w cieniu mijanych budynków. Starych, znisz-
czonych skorup, które jeszcze nie tak dawno 
były domem dla setek ludzi. Dookoła walały 
się śmieci i zeschłe liście. Wszystko ciężkie od 
wilgoci, skrzypiące i rozpać kujące się pod bu-
tami. Zupełnie jak za zgniłej jesieni.

Po chwili znalazłem się na skrzyżowaniu. 
Spotykały się tu cztery ulice, a wzdłuż każdej 
z nich ciągnęły się bloki mieszkalne. Dalej stał 

SZYMON PŁUSKA



18

przystanek przystanek autobusowy i kiosk, jeszcze dalej 
wznosił się szpital otoczony polem poszarzałych 
namiotów. Wszystko to martwe i opuszczone.

Wytężyłem wzrok. Przez parę chwil trud-
no było dojrzeć cokolwiek. Okolica zdawała się 
wyglądać normalnie, tak jak zapamiętałem ją 
sprzed kilku miesięcy. Dostrzegłem jednak nie-
codzienny kształt przy przystanku autobusowym. 
Coś dużego, musiało być tu od niedawna. Migną-
łem w tamtą stronę latarką – błysnęło. Metal. 

Z każdym krokiem byłem bliżej tego obiek-
tu i rozpoznawałem więcej szczegółów. Stal 
była sczerniała, poskręcana. Wyglądała jak 
po jakimś potężnym wybuchu. Korpus przy-
pominał wojskowy transportowiec, zachowa-
ła się nawet rama kabiny. Pojazd był spalony 
tylko z boku; koła z lewej strony zostały wy-
rwane z osi. Gdzieniegdzie dostrzegłem też 
czarne plamy. Stopione tworzywo.

Przystanąłem na chwilę, by otrzeć czymś 
maskę. Wilgoć zbierała się wewnątrz, ale mia-
łem nadzieję pozbyć się chociaż pyłu i smug 
po odkażaczu. Po krótkiej chwili ciemności 
świat wydawał się wyraźniejszy. Od razu spo-
strzegłem coś, na co wcześniej nie zwróciłem 
uwagi. Tuż przy drzwiach szoferki na asfalcie 
odbił się kulisty ślad, jakby centrum eksplozji. 
Podszedłem bliżej. Na dnie płytkiego wgłę-
bienia leżały szczątki butów. Ciężkie, podbite 
stalą buciory spalone od góry jak świeczka. 
Wszystko stało się jasne. 

Zobaczyłem to oczami wyobraźni. Kończyli 
już akcję. Jeden Porządkowy, ten z karabinem, 
siedział gotowy za kierownicą. Drugi stał jesz-
cze na zewnątrz, musiał najpierw ściągnąć 
sprzęt. Zbiornik spopielacza się kończył, żoł-
nierz stracił czujność. Odłączył rurę paliwową, 
ale pewnie zapomniał zdusić zapłonu. Paliwo 
wybuchło, podmuch oparł się na transportow-
cu. Oto co stało się z patrolem. 

Ale gdzie się podział niebieski skafander? 
Wszystkie kałuże plastiku były czarne, nie 
mógł więc zginąć w ciężarówce. Obejrzałem 
ją całą dokładnie i nigdzie nie dostrzegłem 
szczątków naukowca. Zaciekawił mnie jedynie 
tył pojazdu. Na pace leżały wygięte obudowy 
akumulatorów, widać było także wżery kwa-
su. Ładowali jakąś elektronikę? Wieźli zaopa-
trzenie? Czułem, jak cenny czas przecieka mi 
przez palce. Po raz pierwszy odkąd pamiętam, 
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czułem się bezradny.
Znałem w życiu kilku inteligentów. Oni za-

wsze myśleli inaczej, w zupełnie nieżołnierski 
sposób. Zawsze w swoim świecie, niezależnie 
od okoliczności... Ta myśl poddała mi pewien 
pomysł. Może nieszczęsny patrol przebiegł 
inaczej? Porządkowi szli pierwsi, naukowiec 
się ociągał. Badał coś, węszył, zapisywał. Tam-
ci już chcieli odjeżdżać. Czekali, niecierpliwili 
się. Przyszli od zachodu, od strony wzniesienia. 
Może go nawet nie widzieli. Ten z karabinem 
zarządził odjazd, chcieli zgarnąć marudera 
po drodze. Pośpieszyli się i zginęli. Niebieski 
skafander nie był jednak na miejscu wybuchu. 
Mógł nawet nadal żyć! 

Z nową nadzieją z tyłu głowy ruszyłem 
w dół ulicy. Dalej czekał przystanek auto-
busowy i dawny przyczółek celników. Moim 
jedynym pocieszeniem było to, że cały czas od-
dalałem się od Bloku Zwycięstwa. Dystans po-
większał się nieustannie, ale cień tego miejsca 
sięgał daleko, dalej nawet niż granice miasta. 
Wszędzie wypatrywałem czerwonych oczu. 
Czułem ich spojrzenie na plecach w każdej 
sekundzie życia. Zawsze tam były, głęboko 
w mroku. Błyszczące i głodne. Czekały.

Szedłem powoli i spokojnie jak na spo-
tkanie ze starym przyjacielem. Buty już mi 
nie ciążyły, kombinezon nie krępował. Mgła 
na szkłach maski już nie przeszkadzała. Nagle 
poczułem na czubku głowy uderzenia kropel. 
Woda zalała mi oczy, a uszy wypełnił jedno-
stajny szum. Zaczęło padać.

Spotkałem go na przystanku. Siedział 
na ławce oparty o ściankę z pleksi. Już z dale-
ka widziałem, że nie żył. Błękit jego skafandra 
tkwił zwieszony w szarej przestrzeni. Gdzieś 
na tle asfaltu, betonu i pustkowia. Oświetliłem 
go latarką, by choć na chwilę nacieszyć się bla-
skiem. To był piękny kolor, niebieski. Najpięk-
niejszy ze wszystkich. 

Wszedłem pod dach. Rozpadało się już 
na dobre, prawdziwa ulewa. Deszcz dzwonił 
o metal, wylewał się potokami przez dziury. 
Wszystko zniknęło za wodną zasłoną, zupełnie 
jakby znów włączyli zraszacze. Tym razem bez 
świateł, bez ostrzeżeń. Po prostu padało naj-
normalniej w świecie. Mógłbym zostać tam, 
tak jak stałem. Zapomnieć o wszystkim i wró-
cić do domu. Musiałem jednak poznać odpo-

wiedź na jeszcze jedno pytanie. Ktoś na mnie 
czekał i nie miałem sumienia zostawić go sa-
mego. Niebieski skafander siedział spokojnie 
na ławce. Z szyby hełmu naukowca sterczał 
odłamek, zbyt mały, żeby zadać śmierć. Do-
myślałem się, co go zabiło, ale tak bardzo nie 
chciałem się o tym upewniać. Opierałem się 
własnej ciekawości ze wszystkich sił, ale byłem 
zbyt słaby. Do oczu napłynęły mi łzy. 

Choroba postępowała szybko, po pół godzi-
nie występowały pierwsze objawy. Pod przyłbi-
cą uczonego zobaczyłem nabrzmiałą, purpu-
rową twarz. Mętne, naznaczone żyłkami oczy 
patrzyły gdzieś w dal. Z ust i nosa toczyły się 
zaschnięte strużki krwi. Skóra była spękana, 
poraniona wybroczynami. Ten człowiek... Moja 
legenda, mój wybawiciel... Umarł długą i bole-
sną śmiercią.

Raz, kiedy byłem jeszcze początkującym 
biegaczem, przerwał mi się kombinezon. Go-
nili mnie Porządkowi, czułem dookoła siebie 
rykoszety pocisków. Słyszałem ryk spopie-
lacza i czułem na plecach jego gniew. Jakoś 
udało mi się dobiec do dziupli, ale po drodze 
uszkodziłem mój stary kombinezon. Długo 
odchorowywałem. Plułem krwią, odchodziłem 
od zmysłów przez gorączkę. Ale przeżyłem. 
Tak, wyszedłem z tego. To musiała być jakaś 
inna bakteria. Ta, która zabiła naukowca, nie 
miała litości

Westchnąłem ciężko i usiadłem na ławce 
koło niebieskiego skafandra. Deszcz sączył się 
na mnie przez wszystkie szpary w dachu. Nie 
czułem chłodu. Opuścił mnie strach, została 
tylko pustka. Pustka i cisza. Ostatni raz spojrza-
łem na człowieka obok mnie. Siedział skulony, 
jakby płakał. Przez szyję miał przewieszony ja-
kiś aparat na rzemieniu. Przyrząd pomiarowy. 
A jednak coś badali! Robert mówił prawdę… 

To nie wszystko. Przy boku naukowca le-
żało coś błyszczącego, metalowego. Trzymał 
na tym dłoń. Odsunąłem ją delikatnie i za-
marłem. Przetarłem zaparowany wizjer dło-
nią, ale on wciąż tam był. Pistolet. Ciężka, 
wojskowa broń. Szok odebrał mi oddech, czu-
łem, jakby ktoś przestrzelił mi płuca. Oszo-
łomiony, zacząłem wpatrywać się w ciało 
naukowca. Te buty z czarnej skóry, ten wzór 
skafandra – niebieski, ale taki jak mój. Taki 
jak Porządkowych. 
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– Nie! Nie, nie, nie…! – powtarzałem w kółko, 
ale mój głos nikł w szumie deszczu i rzężeniu 
spracowanego filtra.

Jak mogłem tego nie zauważyć?! Próbowałem 
krzyczeć, walić w ziemię, płakać… Zrobić cokol-
wiek, byle szalonego. Zamiast tego siedziałem 
w bezruchu obok martwego żołnierza w niebie-
skim stroju. Był jednym z nich. Nie badał, spraw-
dzał. „Koncentracja patogenu w środowisku”, 
a może „poziom skażenia”? Oni wiedzieli jak na-
zywać takie rzeczy – tam, w Bloku Zwycięstwa…

Szkła maski niemal całkowicie zaszły mgłą. 
Filtr pracował ostatkiem sił, oddychało mi się 
coraz ciężej. Zostało mi niewiele czasu. Chcia-
łem być wściekły, z całych sił. Niczego bardziej 
wtedy nie pragnąłem. Nadal jednak została mi 
tylko pustka. Pustka i cisza…

Nagle poczułem się bardzo zmęczony. Mignę-
ło mi w myślach pewne wspomnienie, ale szyb-
ko przepadło. Nie potrafiłem się na nim skupić. 
Znów przetarłem parę ręką, potrzebowałem zająć 
czymś oczy i umysł. Spojrzałem na ruinę budyn-
ku po drugiej stronie ulicy. Deszcz padał gęsto, 
ale wszystko widziałem wyraźnie. Wybite okna, 
wyłamane drzwi. Blok był martwy i wiedziałem, 
że mój też będzie tak niedługo wyglądać. Na spę-
kanym murze dostrzegłem coś jeszcze. Plakaty. 
Rząd wyblakłych, zamokłych obrazków. Wiedzia-
łem, co przedstawiały. Ruinę bliźniaczo podobną 
do tej. Ruinę mojego marzenia.

Dlaczego w ogóle tu przyszedłem? Pytanie 
wciąż pojawiało się w mojej głowie, ale nie byłem 
w stanie na nie odpowiedzieć. W czasie nędzy 
żyłem bogato. Za cenę ryzyka miałem wszystko. 
Więc czego mi brakowało? Czego się spodziewa-
łem? Kolejnego rozczarowania? Znałem to mia-
sto. Odkąd pojawiła się bakteria, zdążyłem zwie-
dzić je całe. Byłem szybki, sprytny. Wiedziałem, 
gdzie się schować, gdzie przeczekać. A jednak 
nie znalazłem. Nie ma żadnego Bloku Nadziei. 
Nie ma i nigdy nie było. Jest tylko Zwycięstwo.

Nie wiedzieć kiedy moja ręka opadła na za-
trzasku hełmu. Mimowolnie palce naprężyły 
się, a metal odskoczył z cichym brzękiem. Filtr 
zamilkł i pozostał ze mną tylko kojący szmer 
wody. Ściągnąłem maskę. 

Wreszcie odetchnąłem świeżym powie-
trzem. Wypełniły mnie wrażenia wszystkich 
zmysłów. Szum deszczu wypełnił moje uszy, 
a jego zapach zalał moje nozdrza. Wszystkie 

zmysły szalały, aż zakręciło mi się w głowie. 
Po chwili kolejne zatrzaski zaczęły odskakiwać 
i w końcu zrzuciłem z siebie ciężki kombine-
zon. Byłem wolny...

Wybiegłem na środek ulicy i zwróciłem twarz 
ku niebu. Napawałem się światem, każdą jego 
kroplą, każdą chwilą. Nigdy wcześniej nie czu-
łem tak wyraźnie, ile warte jest życie. Długie go-
dziny szedłem po mieście. Byłem przemoczony, 
zziębnięty, zmęczony… I żadna z tych rzeczy nie 
miała dla mnie znaczenia. 

W końcu dotarłem do parku. Nie był suchy 
i zniszczony, jedynie trochę zarośnięty. Zewsząd, 
z każdego kąta, wyglądała na mnie zieleń. Wi-
działem nawet kwiaty. Niebieskie hortensje, 
czerwone azalie. Piękne! Nieskończenie wspa-
niałe. Wszystko pachniało i krzyczało kolorami. 
Nie mogłem uwierzyć, że to działo się naprawdę. 
Byłem jak we śnie. Oparłem się o drzewo i przy-
mknąłem oczy. Musiałem to sobie poukładać, 
nacieszyć się w pełni nim przyjdzie czas.

***

Ocknąłem się jakiś czas później. Przestało pa-
dać, przez chmury przebijał się róż poranka. 
Być może za chwilę miałem okazję pierwszy 
raz od dwóch lat zobaczyć słońce. Rozejrzałem 
się dookoła i zobaczyłem jeszcze jeden kolor, 
potężniejszy niż pozostałe. Czerwień.

Nade mną stał Porządkowy. Płomień spo-
pielacza przygasał od wilgoci. Tańczył na wie-
trze, oświetlając moją twarz. Z oddali wi-
działem mierzący we mnie karabin. Dwóch, 
oczywiście. Zawsze dwóch. W końcu mnie 
znaleźli. Uśmiechnąłem się i uniosłem dłoń. 
Chciałem, żeby zaczekali, chociaż chwilę. Tyle 
mogli dla mnie zrobić. 

Szymon Płuska
Członek Sekcji Literackiej OKF Fenix. 
Trzykrotny laureat „Literackiego Fenixa”, 
obecnie należy do jury tegoż konkursu. 
W chwilach wytchnienia od studiowania 
prawa i masakrowania płaskoziemców 
pisze literaturę grozy i science-fiction in-
spirowaną twórczością H.P. Lovecrafta.
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Niebo powoli szarzało. Drony przela-
tujące nad ulicami puszczały cichą 
muzykę na przemian z komunika-
tami władz. Ich kamery rejestrowa-

ły coraz mniej przechodniów. Na jednej z ulic 
zauważyły dwóch mężczyzn. Pierwszego z nich 
zidentyfikowały na bazie kartotek. Na imię 
miał Igor. Odwrócił się do swojego towarzysza, 
Aleksandra, i wskazał budynek przed nimi.

– To tutaj – powiedział pogodnym tonem.
Po kilku sekundach odwrócił się znowu 

i podszedł do drzwi. Aleksandr stał jeszcze przez 
moment w miejscu. Przypatrywał się szaremu 
sześcianowi wyglądającemu na pierwszy rzut 
oka identycznie jak setki innych szarych sze-
ścianów. Miasta Rosji oraz wielu innych krajów 
wypełniały obecnie jedynie powtarzalne, łatwe 
do skopiowania bryły. Aleksandr szukał jednak 
szczegółów, które go wyróżniały, nawet najdrob-
niejszych. Dokładnie analizował cały jego ob-
raz, każde pęknięcie w murze, przebarwienie 
na ścianie czy rysę w oknie. Zapamiętał wiszą-
cą na ścianie tabliczkę z numerem 16. Wszyst-
ko zgadzało się z informacjami, które otrzymał, 
zanim rozpoczął swoją pracę z tą grupą.

– Chodź już! – zawołał Igor.
– Idę, idę – odpowiedział Aleksandr, popra-

wiając kołnierz płaszcza i zbliżając się do to-
warzysza.

Igor otworzył drzwi i wprowadził znajo-
mego na klatkę schodową. Po chwili światło 
włączyło się automatycznie. Kiedy dookoła 
zrobiło się jaśniej, Igor skierował się w stronę 
wyższego piętra. Minął osłoniętą szybą tabli-
cę magnetyczną z wywieszonymi ogłoszenia-
mi i wyblakłymi plakatami. Nawet nie zwrócił 
na nią uwagi. Aleksandr natomiast bez słowa 

w pośpiechu przyjrzał się jej oraz uciekające-
mu spojrzeniu Igora.

– Długo tu mieszkasz? – odezwał się.
– Dobre parę lat – odpowiedział Igor, znowu 

używając tego pogodnego, przyjacielskiego tonu.
– Zawsze się tu spotykacie? – pytał Alek-

sandr z zaciekawieniem.
– Nie – odparł po chwili Igor – zazwyczaj 

u Wiktora albo Darii. Tylko tym razem u mnie.
Aleksandr przytaknął. Doskonale znał te 

dwa imiona. Przekazano mu je, zanim zaczął 
sprawdzać tę grupę. Może nie dostał zbyt wielu 
informacji, ale jednak został poinformowany, 
kim ma się zająć. Wiktor to Wiktor Iłłariono-
wicz Ponomarev, pracownik jednej z fabryk 
w zachodniej części miasta. Już kilka razy 
drony nadzorujące zwróciły na niego uwagę. 
Zwykle nic wielkiego, nie pojawił się na ja-
kiejś uroczystości albo pozwolił sobie na nie-
wybredny komentarz, kiedy myślał, że nikt 
go nie słyszy. Mimo wszystko trzeba trzymać 
rękę na pulsie. Ci niepozorni też mogą okazać 
się niebezpieczni. Druga osoba to Daria Kiril-
lowna Afanasyeva. Zajmowała niezbyt wysoką 
funkcję w gazecie. Co pewien czas pojawiał 
się jakiś jej tekst, ale większość była odrzuca-
na lub zmieniana niemal w całości. Kilka razy 
zaobserwowano także jak rozmawiała z jed-
nym urzędnikiem z amerykańskiej ambasady. 
To w zupełności wystarczało, żeby zarządzić 
sprawdzenie.

– Jesteśmy – odezwał się nagle Igor. – Moje 
mieszkanie.

Aleksandr zatrzymał się. Znajdowali się 
na drugim piętrze. Z tego miejsca wychodzi-
ły trzy pary drzwi, wszystkie chronione elek-
tronicznymi zamkami, jakie teraz wszędzie 

Sprawdzenie
Kacper Sumiński
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montowano. Z jednego z mieszkań docierał 
zapach gotowanego obiadu. Do drugiego Igor 
właśnie zapraszał swojego towarzysza. Alek-
sandr wszedł. Lokal, który zobaczył, nie wyglą-
dał zachęcająco. Ściany były całkowicie puste. 
Mebli stało niewiele, ale zajmowały dość dużo 
miejsca. Kiedy Aleksandr wszedł głębiej, rzu-
cił okiem przez wejście do sypialni i obejrzał 
salon, zauważył coś jeszcze. Nigdzie nie było 
widać radia. 

Każdy powinien je mieć, żeby miniaturo-
we odbiorniki mogły rejestrować rozmowy 
wewnątrz mieszkania. Bardzo rzadko jednak 
sprawdzano, w jakim miejscu ludzie faktycz-
nie je trzymają. Może Igor ustawił je w jakimś 
pomieszczeniu, z którego mało korzysta, albo 
zakopał w szafie pod grubą warstwą ubrań. 
Społeczeństwo nie powinno wiedzieć, w jaki 
sposób prowadzona jest obserwacja, ale cięż-
ko zbyt długo to ukrywać. Łatwo się domyślić, 
że coś takiego ma miejsce. Ktoś pewnie w koń-
cu zaczął się zastanawiać, jak albo przypad-
kiem znalazł odbiornik. Później wystarczyło, 
że komuś o tym powiedział. Tego nie dało się 
uniknąć.

– Rozgość się – zawołał Igor, kiedy zauważył, 
że jego przyjaciel rozgląda się po mieszkaniu. – 
W przedpokoju jest wieszak, możesz zdjąć 
płaszcz.

Aleksandr skorzystał z propozycji i powie-
sił okrycie. Powolnym ruchem wygładził mate-
riał, upewniając się jednocześnie, że broń nie 
jest widoczna. Na wszelki wypadek zamknął 
kieszenie. Konieczność strzelania była mało 
prawdopodobna. Sprawdzanie zwykle trwało 
długo i często dopiero po kilku spotkaniach 
otrzymywało się potrzebne informacje. Do-
piero potem można było wszystko dokładnie 
przeanalizować i określić następne kroki. Tego 
dnia Aleksandr raczej nie będzie mógł w pełni 
ocenić zagrożenia, jakie stanowi ta grupa, więc 
nie powinien strzelać. Broń nosił tylko na wy-
padek czegoś niespodziewanego. Program 
uwzględniał szybkie podejmowanie decyzji 
i reagowanie na nieprzewidziane sytuacje. Bez 
tego ciężko byłoby wypełnić zadanie.

– Wiktor i Daria niedługo przyjdą – odezwał 
się nagle Igor, jakby chciał przerwać ciszę.

– Cieszę się, że wreszcie ich poznam.
– Polubiłbyś się z Wiktorem.
– Tak sądzisz? – Aleksandr natychmiast 

podniósł głowę.
– Tak mi się wydaje – tłumaczył Igor. – Obaj 

jesteście we wszystkim tacy strasznie dokładni.
– Robię po prostu to, co do mnie należy – 

odpowiedział powoli Aleksandr.
– Nie wszyscy tak się przykładają do roboty – 

skomentował Igor zdziwiony, że musiał to 
tłumaczyć.

– Nie rozumieją, że tak byłoby lepiej.
Na kilka chwil znowu zapadła cisza. Alek-

sandr rozsiadł się na kanapie w salonie. Go-
spodarz zaproponował coś do picia albo jakąś 
przekąskę, póki czekali na resztę towarzystwa. 
Aleksandr od razu się zgodził. Dawne mode-
le nie mogły jeść ani pić i tym się zdradzały, 
jednak od kilku lat nie działało to już w ten 
sposób. Poza tym Aleksandr musiał uzyskać 
całkowite zaufanie tych ludzi. Igor zdawał się 
szczerze oferować przekąskę, a odmowa mo-
głaby wpłynąć na realizację zadania. Nawet ta-
kie szczegóły miały znaczenie.

***

Daria przyszła jakieś pół godziny później. Wy-
glądała dokładnie jak na zdjęciach, z którymi 
zapoznał się Aleksandr: krótkie, jasne włosy, 
odrobinę dłuższe z prawej strony, zielonkawe 
oczy, lekko zadarty nos, dwa drobne pieprzyki 
na skroni. Zgadzał się każdy szczegół.

Kobieta przywitała się z Igorem. Przez 
chwilę rozmawiali. Dopiero po chwili zauwa-
żyła siedzącego na kanapie Aleksandra.

– Cześć! – zawołała, wyciągając rękę. – Daria – 
przedstawiła się – a ty pewnie jesteś Aleksandr?

– Tak – odpowiedział powoli wymawiając 
kolejne słowa. – Miło cię poznać.

– Od dawna pracujesz z Igorem? – zapytała, 
siadając obok.

– Odkąd się wprowadziłem – odparł. – Bę-
dzie trochę ponad miesiąc.

Kobieta pytała jeszcze o kilka rzeczy, któ-
rych Aleksandr nie uznawał za istotne. Dla 
niego ważniejsze było, że przez cały czas nie 
padło ani jedno słowo użyteczne podczas 
sprawdzania. Nie dziwiło go to. Na razie to on 
był sprawdzany. W obecnych warunkach każdy 
potencjalnie mógł zostać uznany za szpiega.

Kiedy po niecałej godzinie przyszedł Wik-
tor, też niewiele się zmieniło. Najpierw przy-
witał się z przyjaciółmi, później chłodno powi-
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tał Aleksandra i zadał kilka prostych pytań. Nie 
mówił tyle, co jego koleżanka, ale widać było, 
że chce wiedzieć, z kim właściwie ma do czy-
nienia. Pytali, skąd pochodzi, gdzie pracował 
wcześniej, jak mu się podoba okolica. Alek-
sandr wiedział, że zapewne sądzą, iż znają się 
na ludziach i dzięki tej rozmowie dowiedzą się 
nie wiadomo czego, ale żadne z nich nie było 
w stanie go jakkolwiek przechytrzyć.

On w tym czasie dokładnie przeanalizował 
lekki zarost i niewyraźną bliznę na podbródku 
Wiktora, a później wsłuchiwał się w każde ich 
słowo. Zwracał uwagę na to, co ich interesowa-
ło, jak układali pytania i jak komentowali jego 
odpowiedzi. Obserwował zmiany w barwie 
głosu, zająknięcia, ruchy dłoni, zmarszczenia 
brwi, oddech. Po tej rozmowie wiedział już, ja-
kie emocje budzą w nich poszczególne tematy, 
z czego są zadowoleni, a co ich drażni. Nie dał 
jednak po sobie poznać tej wiedzy.

– No i jak ci się pracuje z Igorem w warsz-
tacie? – zapytał w którymś momencie Wiktor.

– Zaczyna mi się tam podobać – odparł 
beznamiętnie Aleksandr. – Może zostanę tu 
na dłużej.

– Śmiało. To miasto nie jest idealne, ale 
można się przyzwyczaić.

– Do czego? – Aleksander postarał się wy-
glądać na zdziwionego.

– Do wszystkiego – odpowiedział tamten 
po dłuższej chwili. – To duże miasto. Ciągle tu coś 
wymyślają. Wszędzie zamieszanie – tłumaczył 
ogólnikowo Wiktor. – No ale i tak masz szczęście, 
że nie wylądowałeś w tej fabryce jak ja.

– Dlaczego? Czym się tam w ogóle zajmujesz?
– Głównie to obrywaniem i byciem wyzyski-

wanym – odpowiedział natychmiast. – Mówię ci…
– Wiktor głównie zajmuje się narzekaniem – 

wtrąciła Daria.
– Pewnie ma na co – skomentował Aleksandr.
Wiktor już otwierał usta, żeby odpowiedzieć, 

ale do rozmowy nagle włączył się gospodarz.
– Na pewno nie jest aż tak źle – zaczął Igor. – 

Ale może nie mówmy o tym? Mogę pójść 
po karty i zagramy.

Goście łatwo przystali na zmianę tematu. 
Aleksandr zanotował to w pamięci.

Igor zaraz faktycznie przyniósł talię. Znajo-
mi byli zadowoleni z pomysłu gry. Szybko się 
przygotowali i zaczęli rozgrywkę. Emocjono-
wali się nią, ale Aleksandr widział, że każdemu 

z nich wiele brakuje. Przy każdej turze na czole 
Wiktora pojawiał się pot. Potem fabrykant albo 
wykładał kartę po paru sekundach, albo kazał 
na siebie długo czekać. Nie był pewien swoich 
decyzji, tylko niektóre z nich jakkolwiek prze-
myśliwał. Igor i Daria radzili sobie odrobinę 
lepiej, ale po kilku rundach Aleksander mógł 
na bazie ich drobnych grymasów powiedzieć, 
jakie dokładnie mieli karty. Bez trudu wygry-
wał każde kolejne rozdanie.

– To niemożliwe! – zdenerwował się Wiktor, 
gdy kolejna partia skończyła się tak samo. – 
Musisz oszukiwać – rzucił w stronę Aleksan-
dra. – Podwiń rękawy. Schowałeś gdzieś dodat-
kowe karty? Może dogadałaś się z Igorem, żeby 
ci podpowiadał? Wymieniałeś karty jak nie pa-
trzyliśmy?

– Niczego nie zrobiłem – bronił się Alek-
sandr, który dla potwierdzenia własnych słów 
faktycznie podciągnął rękawy i wywrócił kie-
szenie. – Widzisz, nie mam ukrytej drugiej talii.

– Ale to niemożliwe, żeby ktoś wygrywał 
cały czas – Wiktor nie poddawał się. – Pewnie 
coś wymyśliłeś przy tasowaniu.

– Wiktor? – wtrąciła się nagle Daria. – Prze-
cież to ty tasowałeś teraz karty.

Fabrykant momentalnie zamilkł, a Igor 
i Daria wybuchnęli śmiechem. Aleksandr, wi-
dząc to, uśmiechnął się szeroko. Znajomi dość 
szybko stwierdzili jednak, że wolą skończyć 
grę. Chociaż uznali, że pretensje Wiktora brały 
się raczej z jego niechęci do porażek, zgadza-
li się, że kiedy wynik po każdym rozdaniu był 
identyczny, całość przestawała być zabawna.

Później rozmawiali jeszcze całkiem długo. 
Aleksandr starał się robić przyjacielskie wra-
żenie. Musiał mieć pewność, że mu zaufają 
i zaproszą na kolejne spotkania. Do pełnego 
sprawdzenia potrzebował jeszcze mnóstwa in-
formacji. Pojedyncza rozmowa nie wystarcza, 
zwłaszcza że ludzie wiedzą, iż władza stara się 
ich obserwować na każdym kroku.

Pod wieczór Igor przyniósł mało wyszuka-
ną kolację. Chyba po prostu upiekł wszystko, 
co udało mu się znaleźć w lodówce. Patrząc 
na efekty, raczej nie znalazł w niej zbyt wiele. 
Potem wszyscy zaczęli się powoli rozchodzić. 
Pierwszy wyszedł Wiktor. Kiedy Igor się z nim 
żegnał, powiedział coś przyciszonym tonem. 
Aleksandrowi udało się wychwycić, że gospo-
darz zapytał przyjaciela o jego wujka. Wydawał 
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się odrobinę zaniepokojony. Wiktor lekko się 
skrzywił, gdy o nim usłyszał. Przy sprawdzaniu 
takie zachowania mogły okazać się kluczowy-
mi elementami. Później wyszła Daria. Alek-
sandr w myślach stwierdził, że przez cały czas, 
kiedy tu była, nie powiedziała niczego o swojej 
pracy. W ogóle mało mówiła o sobie, ale cały 
czas dopytywała o innych. Dziennikarka.

– Na mnie chyba też już pora – stwierdził 
kilka chwil później Aleksandr.

– Dzięki, że wpadłeś – odpowiedział gospo-
darz. – Do zobaczenia.

– Do zobaczenia – odparł Aleksandr, zdej-
mując płaszcz z wieszaka.

***

Aleksandr wrócił do domu, kiedy na dwo-
rze było już ciemno. Wszedł do maleńkiego, 
skromnie, a właściwie to nawet ubogo, urzą-
dzonego mieszkania. Meble i sprzęty miały tu 
jedynie imitować wyposażenie normalnego 
mieszkania. Nic dziwnego, że zakupiono naj-
tańsze, jakie udało się znaleźć. Wybrano też 
tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Aleksandr i tak 
prawie w ogóle z nich nie korzystał.

Zaraz po wejściu Aleksandr zamknął 
za sobą drzwi na klucz. Włożył kartę do zamon-
towanego w zamku portu i na małym pulpicie 
obok wybrał opcję „blokuj”. Później otworzył 
sobie drzwi do piwnicy i zszedł na dół po wą-
skich, nierównych schodkach. Było ciemno, 
ale w ogóle mu to nie przeszkadzało. Przeszedł 
przez miniaturowy labirynt skrzynek, narzę-
dzi, części do rozmaitych mechanizmów oraz 
splątanych przewodów, by znaleźć się przy 
niewielkiej szafce ukrytej w rogu. Była metalo-
wa i miała kilka szuflad zablokowanych za po-
mocą elektronicznych zamknięć. Poza tym 
nie rzucała się zbytnio w oczy, ale gdyby ktoś 
przyjrzał jej się lepiej, nabrałby przekonania, 
że bardziej przypomina sejf niż zwykłą szafkę 
na dokumenty.

Aleksandr jeszcze raz wyciągnął kartę, 
za pomocą której otwierał drzwi. Klucze no-
szone przez funkcjonariuszy były podpinane 
do większości zamków, z których korzystali. 
W czasie działań umożliwiały również otwar-
cie innych. Dawały im możliwość wejścia, 
gdzie tylko potrzebowali. Aleksandr włożył 

kartę do portu przy jednej z szuflad i nacisnął 
przycisk, aby zwolnić zamknięcie. Wyciągnął 
z szuflady laptopa. Wyglądał na dość nowo-
czesny model. Aleksandr postawił go na szaf-
ce i uruchomił. Kiedy na ekranie pojawiło się 
już czarno-białe tło pulpitu i zestaw aplikacji, 
ścisnął sobie końcówkę palca wskazującego, 
odkręcił i zdjął. Z powstałego otworu wyjął 
umocowaną na krótkim przewodzie wtycz-
kę, którą włożył do komputera. Pulpit pokrył 
ciąg znaków. Robot zgrywał na dysk pamięć ze 
wszystkich ostatnich wydarzeń, wszystko, co 
zobaczył i o czym rozmawiał, wszystkie efek-
ty pierwszego dnia sprawdzania. Wykorzy-
stał czas przy komputerze, żeby jeszcze raz je 
przeanalizować. Nie dowiedział się dotychczas 
niczego, co pozwoliłoby mu w ten czy w inny 
sposób zakończyć zadanie.

Pytanie, co z wujkiem, przemknęło przez 
elektroniczny umysł. Delikatny grymas Wik-
tora, gdy o nim usłyszał, kazał Aleksandrowi 
jak najszybciej to sprawdzić. Zaczął przetrzą-
sać sieć w poszukiwaniu wszelkich informacji 
o krewnych Wiktora. Wysłał też zapytanie do 
milicji. Zbierali informacje o każdym, o nim 
bez wątpienia też coś mieli. Aleksandr był pe-
wien, że może to być ważne w czasie wykony-
wania misji.

Powszechnie dostępne strony nie mia-
ły zbyt wiele na jego temat, ale już po chwili 
Aleksandr sprawdzał te utajnione, dowiadując 
się o przedsiębiorcy Juriju Siemionowiczu An-
dreyevie, który nie potrafił dostosować się do 
zaleceń partii. Po jakimś czasie powstrzymy-
wania jego działań na szkodę rosyjskiego pań-
stwa został zatrzymany. Niedawno skonfisko-
wano jego dobra. Całą firmę przejęło państwo. 
Aleksandr, gdyby chciał dowiedzieć się jeszcze 
więcej, musiałby przeszukiwać strony, do któ-
rych nawet większość partyjnych i milicjan-
tów nie miała dostępu. Nawet im pozostawia-
no tylko strzępek informacji, tyle, ile zdaniem 
władz mogli potrzebować w razie rozmaitych 
działań. Roboty sprawdzające miały oczywi-
ście do nich dostęp, lecz nawet one rzadko 
z nich korzystały. Przed sprawdzeniem dosta-
wano tylko informacje dotyczące bezpośred-
nio obiektu działań. Sprawy jego bliskich zwy-
kle pomijano. Uznał, że przejrzy je później, gdy 
zbierze już więcej informacji na miejscu. Poza 
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tym odnotował w pamięci fakt niedostateczne-
go przygotowania przed zadaniem. Wiedział, 
że będzie musiał przekazać to przełożonym.

***

Kiedy po kilku dniach Aleksandr mógł spotkać 
się z całą trójką jeszcze raz, zauważył, że Wik-
tor jest przybity, choć stara się tego po sobie 
nie pokazywać. Mało mówił. Jedynie od czasu 
do czasu burknął coś w odpowiedzi na czyjeś 
pytanie. Zdawał się być jakby nieobecny.

Spotkali się w mieszkaniu Wiktora, maleń-
kiej ciasnej klitce w jednej z najbrudniejszych 
dzielnic w mieście. Rozmowa od początku się 
nie kleiła.

– Którędy do toalety? – zapytał nagle Alek-
sandr, zbliżając się w stronę Wiktora, żeby 
przynajmniej wyglądało na to, że inni mają nie 
słyszeć pytania.

Gospodarz po niedługiej chwili wskazał 
mu drogę do właściwych drzwi. Robot podzię-
kował, wstał i poszedł. Otworzył drzwi, które 
delikatnie zaskrzypiały. Odczekał sekundę, 
po czym odrobinę je przesunął, żeby w miesz-
kaniu znowu było słychać ich ruch. Aleksandr 
zatrzymał się w przejściu i nasłuchiwał roz-
mowy w salonie. Tak jak sądził, dotyczyła wuja 
gospodarza. Jurij zniknął. Wszyscy doskonale 
wiedzieli, co to mogło oznaczać. Nikt jednak 
nie potrafił powiedzieć tego na głos. Został za-
trzymany i niedługo go osądzą. Aleksandr był 
pewien, co go czeka. Przedstawią mu zestaw 
oskarżeń, prawdziwych albo fikcyjnych. Póź-
niej odczytają mu już ustalony wyrok i wyko-
nają go najwyżej kilka dni później.

– On niczego nie zrobił – tłumaczył ściszo-
nym głosem Wiktor. – Starał się tylko zapewnić 
sobie jakieś warunki, zarobić na życie. Wszyst-
ko robił uczciwie.

– Wiesz, że takich najczęściej łapią – skomen-
tował Igor. – Twój wujek był porządnym czło-
wiekiem, ale partii to nie obchodzi. Jeśli ktoś 
próbuje wybijać się ponad resztę, zarobić coś 
więcej niż pozwala władza, to go zatrzymują – 
szeptał smętnym głosem. Było w nim jednak 
coś pocieszającego, jakby mówiąc to wszyst-
ko, chciał tak naprawdę powiedzieć: „Jesteśmy 
z tobą. Wiemy, że to nie jego wina. Nie zasłużył 
sobie na to.”

– Twój wujek nigdy nie zgadzał się z działa-
niami partii – dodała cicho i z żalem Daria. – 
Znałam go. To, co go spotkało, nie powinno 
było się wydarzyć, ale wszyscy wiemy, jak to 
wygląda.

– Mamy po prostu go tak zostawić? – nie 
zgadzał się Wiktor.

– Chciałabym, żebyśmy mogli jakoś pomóc – 
zaczęła Daria, siląc się na spokojny ton – ale 
nie mamy jak. Nie wyciągniemy go. Zastana-
wiałam się nad upublicznieniem informacji 
o nim, ale nie pozwoliliby na to. Może przez 
ambasadę udałoby mi się jakoś przesłać tekst 
za granicę?

Aleksandr słuchał tego wszystkiego. Nie 
w pełni rozumiał, o co chodzi. Nie próbował 
jednak zrozumieć. Program kazał mu sądzić, 
że są to kłamstwa wygłaszane przez wrogów 
partii. Być może ci ludzie wierzą w to, co mó-
wią, lecz nie ma to przecież nic wspólnego 
z prawdą. Pojęcia uczciwości i bycia porząd-
nym w ich ustach brzmiały dla niego obco. 
Znał je, lecz oni zdawali się używać ich zupeł-
nie niezgodnie z definicjami. Podobnie mó-
wienie, że partię nie obchodziło, jaki był Jurij, 
wydawało się bezsensowne. W elektronicz-
nym mózgu Aleksandra obraz partii był jasny, 
prawdziwy i stał w całkowitej opozycji z tymi 
słowami. Partia dbała o obywateli, zajmowała 
się każdym z nich. Usuwała tylko tych, którzy 
stanowili zagrożenie dla społeczeństwa. Ta 
trójka musiała żyć w kłamstwie, w bardzo nie-
bezpiecznym kłamstwie.

Aleksandr, kiedy uznał, że usłyszał dosta-
tecznie wiele, nacisnął spłuczkę i wrócił do 
towarzystwa. Temat Jurija i jego rzekomej 
uczciwości został w jednej chwili zapomniany. 
Wciąż mu nie ufali. Robot wiedział, że jeszcze 
długo będą mieli przed nim sekrety. Wiedział 
też, że sprawdzenie będzie musiało trwać da-
lej. Ta trójka bez wątpienia stwarzała zagroże-
nie. Trzeba było jeszcze tylko ustalić, jak duże, 
określić, czy należy ich likwidować.

– A jak tam u was w pracy? – zapytała nagle 
Daria, kiedy wszyscy zaczynali milknąć. Chcia-
ła narzucić jakiś temat i podtrzymać rozmowę.

– Strasznie dużo roboty – bąknął Wiktor. – 
Trzeba wyrobić normę przed końcem miesią-
ca, więc do domu wracam prawie w środku 
nocy. Właściwie w ogóle nie mam czasu. Skła-
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damy teraz tyle tego cholerstwa, że jeszcze tro-
chę, a zacznie mi się ono śnić – kontynuował. 
Wyglądał na zadowolonego, że nie rozmawiają 
już o jego krewnym.

– Jak będziesz pracował jeszcze w snach, ła-
twiej będzie ci się z tym wyrobić – skomento-
wał Igor, siląc się na żart.

Wiktor tylko prychnął w odpowiedzi. Daria 
nieznacznie się uśmiechnęła. Elektroniczne 
oko Aleksandra natychmiast to wychwyciło 
i robot też zaczął się uśmiechać.

– U nas chyba szykuje się coś dużego – po-
wiedział po paru chwilach Igor. – Przy głównej 
ulicy była jakaś awaria i większość świateł nie 
działa.

– Trochę z tym zejdzie, ale przynajmniej 
wypuszczą nas z tego ciemnego warsztatu – 
dorzucił Aleksandr, dokładnie powtarzając 
słowa jednego ze współpracowników zasłysza-
ne tego dnia. – A jak u ciebie?

– Bez zmian – odparła natychmiast Daria. – 
Ostatnio nie działo się nic ciekawego. Głównie 
zajmujemy się powtarzaniem gadaniny partii 
albo przedstawiamy kolejne wspaniałe plany 
co do rozwoju państwa – dokończyła pospiesz-
nie. Aleksandr bez problemu wyłapał delikat-
ną zmarszczkę pojawiającą się przy kąciku 
ust, kiedy mówiła, oraz ledwie słyszalną zmia-
nę tonu głosu. Z całą pewnością nie oznaczały 
one zadowolenia.

Aleksandr pomyślał, że będzie trzeba do-
kładniej przyjrzeć się tym ludziom. Mógłby 
przeszukać ich mieszkania, sprawdzić pry-
watne rzeczy. Na pewno znajdą się wśród nich 
jakieś notatki, niezarejestrowana korespon-
dencja albo coś innego, co mogłoby okazać 
się przydatne. Musiał tylko poczekać na odpo-
wiedni moment.

***

Dwóch milicjantów rozsiadło się wygodnie 
w fotelach na komendzie. Jeden z nich, wy-
glądający na młodszego, postawił na niskim 
stoliku dwa kubki wypełnione czarnym pły-
nem. Niezbyt udana imitacja zapachu kawy 
rozchodziła się po pomieszczeniu. Drugi wy-
ciągnął z kieszeni paczkę papierosów i z bło-
gim uśmiechem na twarzy włożył jednego do 
ust. Odkąd wszędzie zaczęto montować kame-

ry i mikrofony, a rozmaite roboty szpiegowały 
obywateli na każdym kroku, ich praca stała się 
dużo łatwiejsza. Przez większość czasu mogli 
siedzieć sobie spokojnie. Jak któryś robot coś 
im przesłał, reagowali. Poza tym wystarczyło, 
że raz w miesiącu wypiszą kilka mandatów dla 
ludzi, których nawet nie musieli łapać. Maszy-
ny robiły to za nich.

– Jak się sprawdza ta nowa partia robotów? – 
odezwał się komendant, wyjmując papierosa 
z ust. Mówił cicho i powoli, właściwie leniwie. 
Wyglądało na to, że po prostu chciał zacząć ja-
kąś rozmowę.

– Dobrze – odparł po dłuższej chwili młod-
szy milicjant, odkładając kubek z przypomi-
nającą kawę substancją. – Kilka już skończy-
ło zadania. Czwórkę obywateli przekazano do 
resocjalizacji, a jednego robot zlikwidował od 
razu. Wysłał sygnał i nasi posprzątali – do-
kończył rzeczowym tonem. Później ponownie 
sięgnął po kubek. Zawartość była tylko nie-
smaczną mieszanką kofeiny, aromatów i uza-
leżniających słodzików, ale ciężko było się jej 
oprzeć.

– Kiedy zobaczę raporty od nich? – zapytał 
komendant, siląc się na groźniejszy ton. Pra-
ca od dawna wyglądała dość leniwie. Równie 
dobrze mógłby je dostać pod koniec miesiąca.

– Mogę je nawet dzisiaj wysłać – odparł 
milicjant. – Będzie pan komendant pod wra-
żeniem. Cholernie szczegółowe. No i brzmią, 
jakby je pisał jakiś poeta – powiedział z nutą 
ekscytacji w głosie. – Ta sztuczna inteligencja 
przykłada się coraz bardziej.

– Podobno najnowsze modele mają faktycz-
nie myśleć i imitować emocje – zaśmiał się ko-
mendant, wbijając papierosa w leżącą na stole 
popielniczkę. – Mówili, że dzięki temu – wyraź-
nie zmienił ton głosu, chcąc sparodiować na-
ukowców, projektujących najnowsze roboty – 
będą lepiej radzić sobie z analizowaniem za-
chowań i wyłapywaniem niebezpiecznego ele-
mentu. – Milicjant zaniósł się śmiechem. Póź-
niej, kiedy już się uspokoił, wypił kilka łyków 
ciemnego napoju i dodał: – Jak dla mnie to nie-
potrzebne kombinowanie, ale jak jajogłowi to 
lubią, nie zamierzam im przeszkadzać. Grunt, 
że te ich gadające lodówki działają.

Młodszy milicjant pokiwał głową, uśmie-
chając się nieśmiało. Faktycznie raporty wy-
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glądały dość ekspresyjnie. Roboty analizowały 
coraz więcej elementów i robiły to coraz do-
kładniej. Na szczęście dalej świetnie wykony-
wały swoją pracę, więc nie było potrzeby, żeby 
czymkolwiek się martwić.

***

– Cholera! – skomentował jeden z robotników, 
widząc poskręcane przewody na lampie ulicz-
nej. – Tydzień będziemy kombinować, co tu się 
właściwie spierdoliło.

Instalacją od dawna porządnie się nie zaj-
mowano. Co jakiś czas, jeśli coś szwankowało 
wymieniano jej część. Zastąpione elementy 
zwykle jednak zostawiano przy lampie. Ni-
kogo nie interesowało ich zbieranie. Nikt też 
nie przejmował się kontrolowaniem tego, jak 
działa całość .

Igor westchnął głośno, kręcąc głową. Mach-
nął ręką, dając znać pozostałym i podszedł do 
kolejnej sprawdzanej tego dnia lampy. Zaczął 
ustawiać pod nią drabinę.

– Twoja kolej – odezwał się do Aleksandra.
Robot wzruszył ramionami, a po kilku se-

kundach wspinał się już na drabinę. Na gó-
rze, upewniwszy się, że nikt tego nie zobaczy, 
wyciągnął przewód z palca i podłączył się do 
urządzenia. Po zaledwie paru chwilach bada-
nia instalacji zlokalizował uszkodzony prze-
wód. Aleksandr wiedział jednak, że nie powi-
nien o tym mówić. Znalazł go zbyt szybko.

– Ile tu tego jest? – robot udawał zdenerwo-
wanie, zdziwienie.

Ludzie na dole mruknęli coś niezbyt wyraźnie.
– Ktoś w końcu powinien się za to porząd-

nie zabrać – burknął Igor pod nosem. – Jak ci 
idzie?

– Nie najlepiej – odparł Aleksandr. – Cze-
kaj… Chyba mam. Podajcie mi narzędzia.

Igor zabrał kilka przedmiotów ze skrzyn-
ki i wspiął się na drabinę. Ustawił się zaraz 
pod Aleksandrem, który zdążył już schować 
wystający z palca przewód. Zaczął podawać 
mu właściwe przyrządy. Niedługo później lam-
py znów miały rozbłysnąć.

Kiedy robota była już skończona, Aleksandr 
wyprostował się i zaczął schodzić z drabiny. 
W którymś momencie jeden źle umocowany 
stopień przekręcił się. Robot stracił równowa-

gę, wypuścił narzędzia i zleciał na ziemię. Roz-
legł się huk.

– W porządku? – do Aleksandra dotarły czy-
jeś słowa.

Obraz widziany przez robota był mętny. 
Uderzenie musiało spowodować jakieś nie-
wielkie uszkodzenie. Aleksandr natychmiast 
zarządził autodiagnozę. Kiedy jej wynik był 
już gotowy, a widok wrócił do normy, spojrzał 
w górę.

– Nic ci nie jest? – powtórzył stojący nad 
nim Igor, z troską wyciągając rękę, by pomóc 
mu wstać.

– Nie – odparł szybko Aleksandr. Faktycznie 
właściwie nic mu się nie stało. Autodiagnoza 
nie wykazała żadnych znaczących uszkodzeń. 
– Wszystko w porządku.

Robot chwycił dłoń Igora i wstał. Otrzepał 
się, a potem rozmasował tył głowy. Nie było na-
wet wgniecenia.

– Szkoda, że nikt się tym porządnie nie zaj-
muje – skomentował Igor, wskazując na ze-
psutą drabinę. – Dobrze, że nic sobie nie zro-
biłeś. Można by bardziej zadbać o to wszystko. 
Byłoby na pewno znacznie bezpieczniej.

Nie powiedział tego wprost, ale każdy mógł 
się domyślić, że chodziło mu o to, iż władze 
mogłyby o to zadbać.

– Na szczęście teraz możesz odpocząć – wtrą-
cił się jeden z robotników, skrzeczącym głosem 
zwracając się do Aleksandra. – Myślałem, że cała 
ta robota dłużej potrwa. Wychodzi, że mamy tro-
chę czasu. – Uśmiechnął się szeroko.

Wszyscy skwitowali tę wypowiedź zgodnym 
mruknięciem. Aleksandr nie mógł powie-
dzieć, że cieszy się z większej ilości wolnego 
czasu, ale na pewno uznawał to za przydatne. 
Na sztucznej twarzy pojawiło się coś na wzór 
uśmiechu.

– Mogę odwieźć sprzęt – zaoferował.
– Poczekaj trochę – poradził mu Igor. – Po-

winieneś odpocząć. Mogłeś sobie coś zrobić.
– Czuję się świetnie – odparł Aleksandr.
– No dobra, ale i tak chwilę poczekaj. Jesz-

cze się zdenerwują, że za szybko wracasz – za-
śmiał się Igor.

Robot pokiwał głową. Faktycznie, najlepiej 
było jeszcze chwilę odczekać. Ktoś wyjął sobie 
kilka kanapek, ktoś inny butelkę. Kilka osób 
zaczęło palić. Nie przeszkadzała im bezczyn-
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ność, cieszyli się nią. Robot musiał działać. 
Program nie przewidywał całkowitego braku 
jakichkolwiek zajęć. W ciągu tych chwil odpo-
czynku Aleksandr był jak związany. Czekał tyl-
ko, aż będzie mógł stąd iść i oddać się zadaniu. 
Pracownicy z fabryk późno wracali do domów. 
Miał szansę przeszukać dokładnie mieszkanie 
Igora. Na pewno coś by tam znalazł.

Minęła godzina. Jeden z robotników spoj-
rzał na zegarek i stwierdził, że mogą się już 
zbierać. Przez elektroniczny umysł Alek-
sandra przebiegły serie impulsów, z których 
pierwszą można by uznać za coś na wzór ulgi, 
a drugą ekscytacji. Robot zabrał narzędzia 
do furgonetki, pożegnał współpracowników 
i ruszył. Na początku, póki go widzieli, jechał 
powoli. Później przyspieszył. Chciał jak naj-
szybciej znaleźć się przed blokiem Wiktora. 
Docisnął pedał gazu. Pokonał kilka zakrętów. 
Minął dziesiątki identycznych bloków. Zatrzy-
mał się, kiedy drogę przeciął mu jeden z wielu 
rozklekotanych tramwajów od lat jeżdżących 
po tym mieście. Jak tylko droga znowu była 
wolna, ruszył. W końcu stanął na właściwej 
ulicy. Nie mógł jeździć po mieście zbyt długo, 
bo w warsztacie zaczęliby się dziwić, czemu 
nie przywiózł narzędzi o czasie. Musiał się 
spieszyć. Podszedł do drzwi i pobiegł scho-
dami na górę. Zignorował podobizny wodza 
i znajdujące się obok nich bezsensowne bo-
homazy zdobiące ściany klatki schodowej. 
W końcu dotarł na właściwe piętro. Zbliżył się 
do drzwi chronionych elektronicznym zam-
kiem. Nie dało się ich otworzyć wytrychem, 
więc świetnie chroniły przed normalnym wła-
mywaczem, ale nie przed szpiegami przysy-
łanymi przez władze. Robot wyciągnął swoją 
kartę i włożył ją do portu w drzwiach. Zamek 
zareagował natychmiast. Aleksandr nacisnął 
pojawiający się na pulpicie przycisk. Mógł 
wejść do środka.

Klitka Wiktora wyglądała dokładnie tak, 
jak poprzedniego dnia. Kilka maleńkich po-
mieszczeń, w których z trudem poupychano 
sprzęty domowe. Aleksandra nie interesowało 
jednak wyposażenie ani wygląd mieszkania. 
Szukał informacji.

Wszedł do pierwszego pokoju służącego 
za salon, a po rozłożeniu starej kanapy, rów-
nież za sypialnię. To tutaj poprzedniego wie-
czoru spędzili większość czasu. Aleksandr 

podszedł do szafki zajmującej niemal całą 
ścianę. Zaczął ostrożnie otwierać każdą szu-
fladę po kolei. Bielizna, pomięte ubrania. De-
likatnie odsuwał je, upewniając się, że nie ma 
niczego schowanego pod spodem. Cały czas 
uważał też, żeby nie narobić w nich zbyt du-
żego bałaganu, który mógłby zwrócić uwagę 
Wiktora. Później sprawdzał kolejne szuflady 
i szafki. W końcu zaczęły się w nich pojawiać 
różne papiery, gazety, dokumenty, notatki, li-
sty. Robot oglądał każdą kartkę z osobna. Elek-
troniczny umysł w ciągu chwili zapamiętywał 
cały tekst.

Przyjrzał się kilku dokumentom. Głównie 
były to jakieś rachunki, papiery z pracy albo nie-
wykorzystane kartki na jedzenie czy środki czy-
stości. Nic ciekawego. Jedyne, co faktycznie dało 
się z nich wyczytać to informacja, jak niskie były 
zarobki Wiktora. Od jakiegoś czasu zmagał się 
z długami. Obecnie nie było to niczym niezwy-
kłym. Stabilną sytuacją i odrobinę wyższymi do-
chodami mogli się pochwalić tylko najważniejsi 
urzędnicy państwowi. U prostego fabrykanta 
taka sytuacja była oznaką właściwego postępo-
wania, zgodnego z zaleceniami partii.

Później wyciągnął z głębi szuflady kopertę. 
Wyglądała jak list, ale nie było znaczka ani pie-
częci. Jeśli to faktycznie była korespondencja, 
nie została przesłana legalnie. Była otwarta, 
więc wyjęcie wiadomości bez pozostawienia 
śladów, nie stanowiło problemu. W środku 
znajdowało się kilka kartek. Prawdopodob-
nie Wiktor chciał trzymać wszystko w jednym 
miejscu. 

Listy były od Jurija. Zaczął je czytać. Naj-
starsze dotyczyły głównie zwyczajnych roz-
mów na codzienne tematy. Jurij wypytywał 
o zdrowie, ogólną sytuację, pogodę i tym po-
dobne. W późniejszych chwalił się sukcesami. 
Mówił, że udało mu się coś zaoszczędzić albo 
wyskubać. Sprzedawał towary nowym klien-
tom. Inwestował drobne sumy. Jurij pisał je 
dość ogólnie, pewnie na wypadek gdyby ktoś 
niepowołany jednak przeczytał tę korespon-
dencję. Aleksandr zdążył się już jednak zapo-
znać z niektórymi oskarżeniami wobec niego. 
Potrafił domyślić się, że transakcje z „nowymi 
klientami” nie odbywały się w pełni legalnie. 
Kiedy czytał dalej, orientował się, że Jurij za-
pewne wysyłał pewne sumy swojemu sio-
strzeńcowi. Robot był pewien, że pieniądze 
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były lepiej ukryte niż listy i że musiał się nimi 
później zająć. Na razie czytał dalej. 

W kolejnych wiadomościach sytuacja za-
częła się wyraźnie zmieniać. Listy były coraz 
krótsze. Jurij albo znowu pisał tylko o ogól-
nikach pozbawionych znaczenia jak zdrowie 
i pogoda, albo narzekał na wszystko. Czasem 
prosił o pomoc, o przechowanie czegoś, po-
życzenie kilku kartek albo zwrot prezentów. 
Mówił, że kończy z handlem. Aleksandr ro-
zumiał, że te listy pochodziły z czasu, kiedy 
partia zaczęła już powstrzymywać jego dzia-
łania na szkodę kraju. Jego przedsiębiorstwo 
zapewne zostało upaństwowione, a on sam 
zwolniony. Oskarżenia skutecznie uniemożli-
wiały Jurijowi powrót do jakiejkolwiek działal-
ności. Był skończony. Skoro jednak został póź-
niej zatrzymany, to nie wystarczyło. Dalej nie 
był w stanie się podporządkować. Aleksandr 
wczytywał się w kolejne listy. Jurij zapewniał 
siostrzeńca, że niedługo znów stanie na nogi 
i będzie mógł odwdzięczyć się za pomoc. Przy-
sięgał, że pamięta o rodzinie i nie zamierza jej 
zostawić. Dziękował Wiktorowi, że jest uczciwy 
i dobry, że go wspiera. 

Aleksandr zaczynał rozumieć, że ten czło-
wiek ze swoimi ciemnymi interesami był za-
pewne głównym źródłem utrzymania dla całej 
rodziny. Kiedy partia zamknęła jego przed-
siębiorstwo, wszyscy, o których się troszczył, 
zaczęli mieć problemy. Dlatego wcześniej 
Wiktor bez trudu radził sobie ze wszystkimi 
rachunkami, a odkąd wuj przestał pomagać, 
popadł w długi.

Aleksandr odłożył listy z powrotem do szu-
flady, starannie układając kopertę. Leżała te-
raz identycznie, jak wcześniej. 

Wuj Wiktora, podobnie jak jego przyjacie-
le, używał terminów takich jak „uczciwość” 
niezgodnie z ich właściwym znaczeniem. Po-
dobnie jak oni kierował się kłamstwami. Mimo 
wszystko jednak starał się po prostu pomóc 
rodzinie w trudnej sytuacji. Teraz tylko wysoko 
postawieni urzędnicy partyjni, stojący najbli-
żej wodza, nie cierpieli z powodu biedy.

Robot zamknął szufladę i odsunął się od 
szafki. Wrócił do przeszukiwania mieszkania. 
Był pewien, że mógł tu jeszcze wiele znaleźć, 
ale musiał zwracać uwagę także na mniej wi-
doczne skrytki. Otwierał wyloty wentylacji, 
przyglądał się płytkom i panelom na podło-

dze, rozkładał kanapy i fotele. Pod podusz-
kami jednego z nich znalazł to, czego szukał. 
Pośród okruchów i kotów z kurzu leżał drobny 
pakunek zawinięty w szary papier. Otworzył 
go. W środku znajdowało się kilka pogiętych 
banknotów, zapewne prezent od wujka. W Ro-
sji nie używano ich obecnie zbyt często. Par-
tia zdecydowała, by przechodzić wyłącznie 
na płatności elektroniczne, które znacznie 
łatwiej było kontrolować. Zapewne pochodziły 
z nielegalnych zagranicznych interesów Juri-
ja. Stanowiły dowód, że ten człowiek faktycz-
nie dopuścił się zdrady. Aleksandr podniósł 
pakunek, żeby lepiej je widzieć. Dolary. Nie 
było ich dużo, ale były dostatecznym dowodem 
zdrady Jurija i jego układów z wrogiem. Pozy-
cja Ameryki już od lat była słaba, lecz wszelkie 
niekontrolowane przez państwo układy z nią 
stwarzały niebezpieczeństwo. Niebezpieczne 
jednostki należało izolować, rehabilitować lub 
likwidować. Dlatego Jurij został zatrzymany, 
choć robił to wszystko, by pomóc rodzinie.

Robot odłożył paczkę na miejsce i złożył 
fotel z powrotem. Przez ułamek sekundy za-
stanawiał się, czy nie zostać dłużej i nie spraw-
dzić pozostałych miejsc w mieszkaniu. Kto 
wie, co jeszcze Wiktor mógł ukrywać. Osta-
tecznie porzucił ten plan. Gdyby został tu zbyt 
długo, Wiktor mógł go nakryć, kiedy wróci. Nie 
warto było ryzykować. Poza tym trzeba było 
jak najszybciej odwieźć narzędzia. Aleksandr 
dowiedział się dostatecznie wiele. Skierował 
się do drzwi. Obejrzał jeszcze raz mieszkanie, 
porównując je z obrazem, który zastał, kiedy 
tu wchodził. Był pewien, że Wiktor niczego nie 
zauważy. Miejsce wyglądało dokładnie tak, jak 
wcześniej.

Aleksandr przez moment nasłuchiwał, czy 
nikogo nie ma za drzwiami. Potem otworzył 
je i wyszedł z mieszkania. Zamknął za sobą 
drzwi, a następnie wrócił do furgonetki, by od-
jechać do warsztatu.

***

Po powrocie do domu Aleksandr od razu 
ukrył się w swojej wypełnionej narzędziami 
i skrzynkami piwnicy. Upewnił się, że nic nie 
wymaga naprawy po wcześniejszym upadku 
z drabiny. Potem zgrał wszystko, czego się do-
wiedział, na komputer. Kiedy już to zrobił, za-
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czął poszukiwania kolejnych informacji w sie-
ci. Postanowił dokładnie prześwietlić firmę, 
którą prowadził Jurij. Na pewno będzie w sta-
nie dowiedzieć się o niej czegoś jeszcze. Robo-
ty sprawdzające automatycznie otrzymywały 
dostęp do większości baz danych, więc pozna-
nie prawdy było kwestią kilku chwil.

Jurij sprzedawał elektronikę. Robot nie był 
pewien, czy Amerykanie byliby nią zaintere-
sowani, ale mogli przecież brać coś innego. 
Może pod pozorem działań przedsiębiorstwa 
Jurij zakupywał produkty, których potrzebo-
wali, albo szpiegował dla nich? Może chodzi-
ło o ceny? Takich szczegółów nie sposób było 
sprawdzić bez rozmowy z ludźmi, których do-
tyczyły.

Aleksandr zdecydował sprawdzić jeszcze 
jedną rzecz. Udało mu się dotrzeć do listy 
pracowników. W przedsiębiorstwie Jurija za-
trudnienie znalazła masa ludzi. Po zmianach 
w firmie większość z nich powinna szybko 
znaleźć pracę gdzieś indziej. System nie to-
lerował bezrobocia. Mogli się oburzać z po-
wodu problemów finansowych, ale niedługo 
musieli stanąć na nogi. Jeśli jednak zarzuty 
dotyczyły większej liczby osób, sprawa nie wy-
glądała tak przyjemnie. Robot przyglądał się 
przede wszystkim osobom zajmującym się 
zarządzaniem przedsiębiorstwem. Dokładnie 
sprawdzał losy każdego z nich. Niektórzy zo-
stali w firmie, ale cała reszta została zmuszo-
na do zmiany zajęcia. Ci ludzie trafiali głównie 
do zupełnie innych zawodów. Zatrudniały ich 
ekipy remontowe lub sprzątające. Poza tym 
kilku po prostu przepadło. Spotkał ich ten sam 
los, co Jurija. Zostali zatrzymani i osądzeni. 
Działania państwa uderzyły w mnóstwo ludzi, 
którzy najpewniej chcieli po prostu zapewnić 
byt swoim bliskim. Nie wierzyli partii i wo-
dzowi, przeciwstawiali się im oraz poddawali 
ich postępowanie i wyznawane idee krytyce. 
Dlatego spotkała ich kara. Ciężko powiedzieć, 
czy na nią zasłużyli, ale właśnie tak działało to 
państwo. Zdecydowanie dusiło każde poten-
cjalne zagrożenie.

***

Aleksandr przyniósł skrzynkę z narzędziami 
i postawił ją na stole, obok którego pracował 

Igor. Do warsztatu przywieźli niedziałającego 
robota domowego. Igor rozkręcił przypomi-
nającą srebrny walec obudowę i zaglądał do 
wnętrza maszyny.

– Procesor jest uszkodzony – odezwał się 
Igor z głową wciąż wewnątrz robota. – Nie 
wiem, czy nie będziemy musieli go wymienić.

– Mam zamówić? – zapytał Aleksandr.
– Jeszcze nie – odparł po chwili zastanowie-

nia jego współpracownik. – Najpierw powiemy 
o tym klientowi. Uprzedzimy go o kosztach – 
wyjaśnił. Po chwili dodał wzburzonym tonem: – 
Cholera! Kto to montował?

– Co jest? – Aleksandr przysunął się bliżej. 
Spróbował zerknąć do środka maszyny ponad 
ramieniem towarzysza.

– Nic – burknął tamten. – To po prostu kom-
pletny złom. Poskładali tę maszynę z czego się 
dało, nie zastanawiając się, ile z tego działa. 
Nic dziwnego, że się psuje.

Po paru chwilach narzekania na niezli-
czone wady naprawianego robota Igor wyjął 
głowę ze srebrnego walca i głośno westchnął. 
Kiedy się podnosił, położył dłonie na plecach, 
które zaczęły go boleć od pochylania się.

– Zostawmy to na razie – zaproponował 
z prośbą w głosie.

Robotnik nie czekał na odpowiedź. Odszedł 
od maszyny i usiadł na starym krześle w rogu 
warsztatu. Aleksandr usiadł obok.

– Wszystkie fabryki działają bez sensu – ża-
lił się Igor. – Ludzie źle składają sprzęt. Nikt 
nie chce płacić za porządne narzędzia czy 
materiały. Pracownicy nie znają się na robo-
cie i trafiają tam przypadkiem – wyliczał Igor, 
a Aleksandr zapamiętywał wszystkie jego uwa-
gi na temat gospodarki. Takie myślenie partia 
uznawała za toksyczne. Robot jednak pracował 
w tym warsztacie już od jakiegoś czasu, więc 
zdążył przekonać się, jak wygląda sprawa. Tra-
fiały do nich dziesiątki zepsutych sprzętów, 
a pracownicy często nie mieli pojęcia, jak na-
leży się nimi zajmować. Słowa Igora wydawały 
się być jak najbardziej prawdziwe.

– Posłuchaj – zaczął Aleksandr, kiedy ro-
botnik skończył mówić – możemy na moment 
zmienić temat? – zapytał ściszonym głosem. 
Robotnik kiwnął głową. – Mam taką jedną 
sprawę. Trochę niezręcznie o to pytać – mó-
wił dalej, starannie dobierając słowa – ale czy 
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z Wiktorem wszystko w porządku? Jak u niego 
byliśmy, cały czas był jakiś nieswój.

Igor pokiwał głową. Wyglądał na zawie-
dzionego, że przerwano mu jego narzekania, 
ale nie zamierzał specjalnie protestować. Poza 
tym faktycznie powinien uważać z wygłasza-
niem takich poglądów publicznie. Wszyscy 
wiedzieli, że to prawda, ale czasem lepiej nie 
mówić wszystkiego.

– Ma problemy rodzinne – odpowiedział 
po dłuższej chwili, starając się jak najwłaści-
wiej ubrać to w słowa. – Właściwie to jego wu-
jek ma problemy, ale zawsze byli dość blisko.

– Pewnie coś ciężkiego – skomentował ro-
bot, gotów by wysłuchać wszystkiego, co Igor 
mógł mu na ten temat powiedzieć.

– Stracił pozycję w firmie – wyjaśnił po krót-
kim milczeniu. – Moim zdaniem nie zasłużył 
na to, ale niestety to nie ma znaczenia. Nie li-
czy się, na co ktoś faktycznie zasłużył – powie-
dział półszeptem, jakby obawiał się, czy znowu 
nie mówi za dużo. – To był porządny człowiek 
i nie chciał niczego złego.

Aleksandr pokiwał nieznacznie głową, za-
pamiętując kolejne stwierdzenia i komentarze 
Igora. Robotnik zawsze lubił mówić. Teraz był 
zdenerwowany i łatwiej było namówić go, by 
powiedział więcej. Program, na którym opiera-
ło się działanie robotów sprawdzających, bez 
problemów rejestrował zmiany w tonie głosu 
i ruchach obserwowanych ludzi, informując 
elektroniczny umysł, kiedy najlepiej zacząć 
przesłuchanie. Program nie mylił się. Alek-
sandr mógł poznać całkiem przydatne infor-
macje.

***

Po powrocie do domu Aleksandr nie wiedział, 
co robić. Wszystko, co usłyszał przez ostatnie 
kilka dni, jasno świadczyło, że według partii 
sprawdzanych przez niego ludzi należy uznać 
za niebezpiecznych. Wierzyli w fałszywe idee 
i kierowali się kłamstwami. Rozpowszechnie-
nie ich myśli mogłoby skutkować załamaniem 
się systemu. Coraz więcej osób próbowałoby się 
sprzeciwiać oraz działać na szkodę państwa. 
Dodatkowo ich zaślepienie miało niezwykle 
solidne podstawy. Nie było szans na zresocjali-
zowanie tej trójki. Program wyraźnie określał, 

co należało robić w takiej sytuacji – elimino-
wać. Mimo to Aleksandr nie wiedział, co dalej. 
Sposoby rozumienia poszczególnych prawd 
przez tę trójkę wydawały się sensowne. Zło, ja-
kiego mogliby się dopuścić, nie wynikałoby też 
z chęci zdrady państwa. Jurij robił wszystko 
tylko dlatego, że chciał pomóc swoim bliskim. 
Oni też sobie pomagali. Byli gotowi pomagać 
też jemu. Mógł ich wprawdzie zlikwidować, ale 
to, czego się dowiedział, nie sugerowało, żeby 
zasłużyli na taką karę.

Robot cały czas się uczył, lecz zebrane przez 
niego dane wyglądały na sprzeczne. Zastana-
wiał się nad resetem systemu. To oznaczałoby 
jednak koniec sprawdzania, więc musiał szu-
kać innego rozwiązania. Niestety w obecnej 
sytuacji nie był w stanie znaleźć idealnego 
wyjścia. Robot ciągle się zastanawiał, szukał. 
Przez komputerowy umysł przebiegały dzie-
siątki impulsów. System z trudem analizo-
wał to wszystko. Obraz w sztucznych oczach 
na moment zmętniał. Po tym wszystkim robot 
wciąż znał tylko dwa możliwe wyjścia: zlikwi-
dować ich teraz albo czekać, aż program go do 
tego zmusi. Żadne nie wydawało się zadowala-
jące. Jedyną opcją było przeciągnięcie spraw-
dzania. Być może w trakcie odkryłby coś, co 
pozwoliłoby mu inaczej to wszystko rozwiązać. 
Zostało jeszcze coś, co powinien zrobić nim 
zakończy proces. Tego należało się trzymać.

***

Program zmusił Aleksandra, by wyszedł za-
raz po tym, jak pomysł pojawił się w jego elek-
tronicznym umyśle. Robot nie mógł siedzieć 
całkowicie bezczynnie. Przez cały czas albo 
zbierał kolejne informacje, albo przetwarzał 
i analizował te, które już zdobył. W tej chwili 
brakowało mu już tylko kilku. Liczył, że wraz 
z nimi znajdzie jakąś wskazówkę, co robić da-
lej z tą sprawą.

Aleksandr okryty płaszczem ruszył w stro-
nę adresu, który został mu podany nim roz-
począł zadanie. Szedł w kierunku domu Da-
rii. Wiedział, że najpewniej nie będzie mógł 
teraz wejść. Był już wieczór i dziennikarka 
prawdopodobnie wróciła do siebie. Zamierzał 
obejrzeć go jedynie z zewnątrz, przyjrzeć się 
okolicy. Jeśli przeszukanie mieszkania okaże 
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się konieczne, wróci tu później, we właściwym 
czasie.

Chwilę po wyjściu Aleksandr trafił na przy-
stanek tramwajowy. Kierowana przez sztuczną 
inteligencję rozklekotana maszyna przynaj-
mniej początkowo zdawała się dobrym wybo-
rem. Blok, w którym mieszkała Daria, znajdo-
wał się prawie na drugim końcu miasta. W ten 
sposób robot mógł odrobinę skrócić sobie czas 
podróży. Mimo to wysiadł na pierwszej stacji. 
Jadący pojazd i szybciej zmniejszający się dy-
stans oznaczały, że samo sprawdzanie też za-
kończy się wcześniej. Dalszą drogę Aleksandr 
pokonał pieszo.

***

Aleksandr stanął przed właściwym budyn-
kiem. Pospolity, szary blok piął się ku górze. 
Z wysokości dachu latające drony nadawały 
właśnie wieczorne wiadomości. Robot pod-
szedł bliżej budowli. Przyjrzał się tabliczce 
z numerem i domofonowi przy wejściu. Do-
brze trafił.

Przy domofonie zamontowany był spe-
cjalny port. Aleksandr włożył do niego kartę 
i po chwili był w stanie otworzyć sobie drzwi. 
Po kilku sekundach urządzenie odtworzyło 
nagraną wesołym głosem wiadomość: „Za-
praszam!”. Robot wszedł do środka. W koryta-
rzu natychmiast automatycznie włączyło się 
światło, pokazując wiszącą na ścianie niemal 
zupełnie pustą tablicę. Znajdowało się na niej 
tylko kilka starych ogłoszeń i parę ulotek z ko-
dami odsyłającymi na strony restauracji albo 
firm przewozowych. Aleksandr obrzucił całość 
krótkim spojrzeniem, które jednak wystarczy-
ło, by dokładnie zapamiętać ten obraz. Później 
poszedł schodami na górę.

Robot przyglądał się mijanym drzwiom 
i wiszącym przy nich tabliczkach. Szukał wła-
ściwego numeru. Z każdym kolejnym piętrem 
zbliżał się coraz bardziej. Człowiek w takiej 
sytuacji odruchowo zacząłby zwalniać, próbo-
wałby iść jak najciszej. Robot nie. Szedł jak za-
wsze. Daria nie powinna go zauważyć, a sąsie-
dzi raczej nie zwrócą na niego większej uwagi. 
Poza tym, skradając się, paradoksalnie znacz-
nie bardziej rzucałby się w oczy.

Aleksandr znalazł się w końcu na właści-
wym piętrze. Stał przed drzwiami do miesz-

kania Darii. Ze środka słychać było dwa głosy. 
Nie była sama. Odbiorniki Aleksandra zaczęły 
rejestrować treść rozmowy. Ktoś zastanawiał 
się, co zrobić następnego dnia na obiad. Alek-
sandr nie usłyszał niczego ciekawego. Znacz-
nie ważniejsze niż treść rozmowy wydały mu 
się osoby, które brały w niej udział. Jeden głos 
na pewno należał do Darii. Drugi do jakiejś 
innej kobiety. Aleksandr spojrzał na tabliczkę 
przy drzwiach. Jej treść stanowiła kolejny do-
wód na to, że otrzymywali zbyt mało informa-
cji przed sprawdzaniem. Mówili im tylko to, co 
zebrano na temat sprawdzanych osób i to, co 
dotyczyło bezpośrednio sprawy. Fakt, że któraś 
z osób nie mieszkała sama, pomijali.

***

Po powrocie do domu Aleksandr podłączył się 
do sieci i ustalił, kim jest współlokatorka Da-
rii. Dziennikarka od roku mieszkała z siostrą, 
Eleną Kirillowną Afanasyevą, pracującą jako 
sekretarka w szkole podstawowej. Sprawdza-
nie jej nie obejmowało. Nikt nie uznał jej dotąd 
za potencjalne zagrożenie. W komputerowym 
umyśle Aleksandra pojawiła się nagle nowa 
myśl, szansa na wyjście z całej sytuacji.

Robot jeszcze raz przeanalizował wszyst-
kie zebrane przez siebie dane. Odczytał in-
formacje, które dyktował mu jego program. 
Sprawdzana grupa stwarzała wyraźne zagro-
żenie i nie przedstawiała nadziei na poprawę. 
Program nakazywał ich likwidację. Powinien 
pozbyć się całej trójki, a potem wysłać milicji 
sygnał, żeby mogli dokończyć sprawę. Takie 
było teraz jego zadanie, ale wszystko, czego 
nauczył się podczas ostatnich tygodni, mówiło 
mu, że ci ludzie nie mogą po prostu zginąć. To, 
czym się kierowali, nie było złe i nie powinien 
tego niszczyć. Robot nie potrafił sprzeciwić się 
programowi nakazującemu mu działanie, lecz 
wiedział już, jak dokładnie powinien postąpić.

Aleksandr wyciągnął z kieszeni telefon. Na-
pisał szybko do całej trójki. Prosił o spotkanie 
i zaproponował nawet termin. Chciał, żeby zo-
baczyli się za parę dni, w najbliższy weekend. 
Po kilkunastu minutach pojawiły się pierwsze 
odpowiedzi. Zgadzali się.

Zaraz potem, przeszukując milicyjne bazy 
danych, odnalazł numer do siostry Darii. Jeśli 
zamierzał zrealizować swój plan, musiał być 
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pewien, że nie będzie jej w domu. Skontaktuje 
się z nią przed sobotą. Wmówi jej, że był jakiś 
problem z dokumentami i powinna po coś po-
jechać do szkoły. W ten sposób będzie miał wol-
ną rękę.

Robot był pewien swoich zamiarów. Czło-
wiek zastanawiałby się jeszcze nad poprawno-
ścią swoich działań, próbowałby odwlekać re-
alizację planu. Czekałby. Elektroniczny umysł 
rozważył wszystko w ciągu kilku chwil. System 
prawie się przy tym przeciążył. Obraz na mo-
ment przestał być wyraźny. Niektóre podze-
społy na sekundę przestały poprawnie działać. 
Mimo wszystko robot wiedział, że jego plan to 
najlepsze możliwe wyjście. Był gotów.

***

Zbliżała się pora umówionego spotkania. Po-
czątkowo wszyscy mieli przyjść do Aleksandra, 
ale ten dzień wcześniej napisał, że ma parę 
spraw do załatwienia, więc nie będzie w sta-
nie się przygotować. Lepiej, żeby zobaczyli 
się gdzieś indziej. Później Igor zaproponował, 
że może ich przyjąć. Dla Aleksandra wszystko 
świetnie się składało.

Teraz wszyscy już pewnie byli na miejscu 
albo właśnie się tam wybierali. Aleksandr dał 
znać, że niestety sprawy, którymi miał się zająć, 
odrobinę mu się przedłużyły i pewnie spóźni 
się kilka minut. Prosił przy tym, żeby na niego 
zaczekali. Zamierzał dołączyć później.

W tym momencie Aleksandr wchodził do 
bloku, w którym mieszkały siostry. 

Nie musiał nawet podłączać się do domofo-
nu. Jakaś staruszka wracała z zakupów i Alek-
sandr po prostu wszedł razem z nią. Później 
szybko wdrapał się na właściwe piętro, otwo-
rzył drzwi chronione elektronicznym zam-
kiem. Chwilę potem był już w mieszkaniu. Tak, 
jak się spodziewał, było puste.

Lokal był niewielki, składał się zaledwie 
z kilku pomieszczeń. W większości z nich pa-
nował bałagan. Na wszystkich meblach zale-
gały kartki zapełnione odręcznymi notatkami. 
Aleksandr nie zamierzał ich czytać. Od razu 
zabrał się do przetrząsania szafek. Większość 
rzeczy, które tam znalazł, nie była dla niego 
w żaden sposób ważna. Omijał zeszyty, albu-
my, różne koperty. Szukał czegoś konkretne-
go. W końcu udało się. Na sztucznej twarzy 

pojawiło się coś na wzór uśmiechu. Można by 
pomyśleć, że robot faktycznie cieszy się z tego 
znaleziska.

Aleksandr odsunął się od szafki, z której 
wyciągnął właśnie laptopa. Odgarnął papiery 
ze stołu i położył na nim urządzenie. Włączył 
je. Następnie odkręcił sobie końcówkę pal-
ca i podpiął się do komputera. Bez problemu 
ominął zabezpieczenia. Potem powitało go 
zdjęcie całej sprawdzanej przez niego grupy 
ustawione jako tło pulpitu. Robot dalej pod-
łączony do urządzenia zaczął zgrywać na nie 
informacje, jakie zdobył przez ostatnie tygo-
dnie, wszystko, czego dowiedział się podczas 
sprawdzania. Skopiował na laptopa informa-
cje o Juriju, o kiepskich nastrojach jego sio-
strzeńca, o tym jak przyjaciele go pocieszali, 
o pomyśle Darii, by upublicznić historię An-
dreyeva i wyrzutach, jakie czasem robił Igor. 
Przeniósł pamięć o wszystkich kłamstwach, 
jakimi kierowali się ludzie, których sprawdzał. 
Wyglądały zbyt prawdziwie, by w nie nie wie-
rzyć i żeby o nich zapomnieć. Na samym koń-
cu dodał krótkie polecenie: „Nie pozwól, by to 
wszystko przepadło”.

Później Aleksandr wstał od stołu. Wysłał 
kolejną wiadomość do Eleny. Napisał, że po-
przedni SMS był kłamstwem i żeby wracała 
do domu. Następnie miała od razu sprawdzić 
komputer siostry. Zostawił dla niej wiadomość. 
Wysłał jej jeszcze kilka tajemniczych słów. 
Z jakiegoś powodu uznał, że powinny się tam 
znaleźć. Napisał: „Przepraszam. Musiałem”.

***

Cała trójka, Igor, Wiktor i Daria, czekała już od 
jakiegoś czasu. Przekąsili coś i chwilę porozma-
wiali. Kilka razy ktoś zapytał o Aleksandra. Nikt 
nie wiedział, co dokładnie go zatrzymało, ani 
dlaczego zależało mu, żeby spotkać się właśnie 
teraz. Domyślali się, że chciał się z nimi czymś 
podzielić, ale czym?

Rozległ się dzwonek do drzwi. Trójka przy-
jaciół jednocześnie podniosła głowy i odru-
chowo odwróciła się w stronę wejścia. Po kilku 
sekundach Igor wstał. To pewnie Aleksandr 
w końcu do nich dotarł. Gospodarz poszedł 
mu otworzyć. Nacisnął klamkę i pociągnął 
drzwi w swoją stronę. Na progu faktycznie stał 
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Aleksandr. Ręce miał schowane w kieszeniach 
płaszcza. Patrzył prosto przed siebie. Szybko wy-
mienił uprzejmości z Igorem, po czym wszedł do 
mieszkania. Podszedł do wieszaka w korytarzu 
i zaczął zdejmować okrycie. Kiedy tylko gospo-
darz odwrócił się, by wrócić do reszty przyjaciół, 
robot natychmiast zablokował drzwi od środka. 
Był gotów. Wyciągnął z kieszeni broń, maleńki 
pistolet na pierwszy rzut oka przypominający 
trochę archaiczny już PSS. Ten jednak spraw-
dzał się dużo lepiej niż jego przodek. Aleksandr 
mógł mieć pewność, że nikt nie zwróci uwagi 
na dźwięk wystrzału.

– Chodź już! – odezwał się głos Darii z pokoju. – 
Co zajmuje ci tyle czasu?

Aleksandr wlepił spojrzenie w pistolet. Krót-
ka lufa delikatnie połyskiwała. Robot przyglądał 
mu się przez chwilę, ale nie był w stanie dostrzec 
żadnych szczegółów. Broń wydawała mu się nie-
zbyt wyraźną, szarą plamą. Przez elektroniczny 
umysł przelatywało stanowczo zbyt wiele impul-
sów. System nie radził sobie z nimi zbyt dobrze.

– Wszystko w porządku? – Aleksandr usłyszał 
za sobą zaniepokojony, troskliwy głos.

Robot odwrócił się. Dopiero po upływie kilku 
sekund zorientował się, kogo widział. Przed nim 
stała Daria. Nie mówiła nic więcej. W ciszy wpa-
trywała się w trzymaną przez niego broń. Wargi 
jej drżały. Rozchyliła je szerzej, chcąc się ode-
zwać, ale nie potrafiła znaleźć słów. Aleksandr 
w jednej chwili zrozumiał, że już za późno. Wy-
łączył kilka mniej istotnych podzespołów. Obraz 
zrobił się ostrzejszy. Robot uniósł ramię. Powie-
trze przeciął przytłumiony, niewyraźny trzask. 
Daria nie zdążyła nawet krzyknąć. W kilku kro-
kach Aleksandr dotarł do pokoju, gdzie siedzieli 
Igor i Wiktor. Na widok wyciągniętej broni dwaj 
przyjaciele podnieśli się błyskawicznie. Ponow-
nie rozległ się trzask. Zaraz potem kolejny. Póź-
niej głuche uderzenie upadających ciał.

Aleksandr obejrzał to, co zrobił. Obraz zmęt-
niał jeszcze bardziej. Po kilku sekundach robot 
nie był w stanie dostrzec żadnych szczegółów. 
Z trudem przychodził mu jakikolwiek ruch. Wie-
dział jednak, co musi teraz zrobić. Zamknął oczy. 
Uruchomił sygnał, dzięki któremu milicjanci go 
znajdą. Następnie powoli uniósł rękę jeszcze raz. 
Zaczynał wierzyć w kłamstwa, którymi kierowali 
się ci ludzie, popierał ich racje, rozprzestrzeniał 
je, jednocześnie wyjawiając postronnym tajem-

nice państwowe dotyczące jego zadania. Wie-
dział, co to oznacza. Uniósł pistolet. Ustawił lufę 
przy sztucznej skroni osłaniającej płytę główną. 
Przyłożył palec do spustu. 

***

Milicjant siedział rozparty w fotelu, popijając 
smolisty napój. Pulpit przed nim pokazywał 
mapę miasta, kilka wiadomości, obrazy z paru 
kamer i rozmaite informacje ułożone w cha-
otyczny sposób. Funkcjonariusz co jakiś czas 
przesuwał po nich błędnym spojrzeniem, lecz 
nie zwracał większej uwagi na ich treść. Zazwy-
czaj nie była zbyt ważna. Nie cierpiał, kiedy wy-
padała jego zmiana przed komputerem alarmo-
wym. Nic się nie działo, a on miał siedzieć kilka 
godzin przed ekranem i obserwować właściwie 
statyczny obraz. Nie miał nawet do kogo się ode-
zwać w tym czasie, bo prawie nikt tu nie przy-
chodził, a radio służyło tylko do przekazywania 
istotnych informacji.

Funkcjonariusz przekręcił się parę razy w fo-
telu, sięgając po paczkę papierosów w kieszeni. 
Wyciągnął jednego i włożył do ust. Kiedy zaczął 
szukać do niego zapalniczki, głośniki zabrzęcza-
ły. Milicjant wypuścił papierosa. Zbliżył twarz do 
ekranu. Jaskrawa, czerwona kropka na mapie 
i ciąg znaków stanowiły wyraźny sygnał. Kolej-
ny robot wypełnił zadanie. Czekał teraz na funk-
cjonariuszy, którzy zajmą się swoją częścią. 
Milicjant przyjrzał się pulsującemu punktowi. 
Sprawdził dokładną lokalizację. Ustawił przed 
sobą mikrofon i nacisnął przycisk, by zacząć 
nadawać.

– Mamy sygnał z robota sprawdzającego F97-c – 
milicjant wyrzucał z siebie kolejne słowa – 
na rogu… – urwał nagle.

Funkcjonariusz zamilkł. Z głośnika radia do-
biegały pytania. Milicjant jedynie wbijał niero-
zumiejące spojrzenie w wyświetlaną na pulpicie 
mapę. Sygnał zniknął.

Kacper Sumiński
Czterokrotny (!) laureat „Literackiego Fe-
nixa” i obecny członek Sekcji Literackiej. 
Kolekcjonujący ciekawostki autor bar-
dzo empatycznych opowiadań pisanych 
z psychoanalitycznym zacięciem.

SPRAWDZENIE



35

Al
do

na
 K

uc
 S

łu
ga



36

No – chrząknął Eiffel. – Teraz weź 
wdech, znaczy się ten... Wciągnij, 
tak jakbyś zaciągał smar albo co wy 
tam robicie. 

Biorobot ostrożnie przyłożył papierosa do 
ust i wetknął go między wargi. Skrzywił się 
i drgnął kilkakrotnie, gdy uszkodzone syste-
my wyczuły gryzącą strugę dymu. Elektryczny 
impuls rozszedł się po kablach, złączach i mi-
kroprzekaźnikach, kłując go mnogością syste-
mowych ostrzeżeń, paraliżującym zwarciem 
w jego czaszce. 

– Pas mal1 – Mężczyzna kiwnął głową z apro-
batą. – I teraz tylko robisz tak... 

Demonstracyjnie zaciągnął się, rozpalając 
główkę do czerwoności. Delektował się sma-
kiem, choć tytoń był podłej jakości. Przetaczał 
dym przez gardło, tchawicę, płuca i znowu 
gnał go w koło. Dopiero po kilkunastu sekun-
dach dał za wygraną i odchyliwszy głowę do 
tyłu, bez pośpiechu uwolnił chmurę z ust. 

– Czy wykonuję to poprawnie? – zapytał 
jego kompan, po czym od razu zaprezentował 
swoją technikę. 

Gdzieś w podbrzuszu biorobota zawył wen-
tylator, a papieros błyskawicznie zaczął się 
kurczyć. Już odrobina ledwo tlącego się dymu 
doprowadzała defektywne oprogramowanie 
do burzy komunikatów, a co dopiero taka ilość! 
Otwarta czaszka zamigotała od skrzących 
zwarć w przerwanych kablach, poczuł szturm 
zaalarmowanych czujników na każdym centy-
metrze kwadratowym powłoki, a przez kom-
ponenty przetoczyła się fala gwałtownych 
restartów – efekt defensywnych działań, nie-

1 Pas mal (fr.) – nieźle.
2 comprendre (fr.) – zrozumiano.

przewidziany przez wielkich elektroników  
z Leningradu. Chyba polubił ten stan. 

– No, nieźle! Tylko… – Eiffel szybkim ruchem 
dłoni wyciągnął resztkę niedopałka z ust kole-
gi i wyrzucił go do śniegu – następnym razem 
postaraj się nie wypalić wszystkiego w kilka 
sekund, comprendre2? 

Ale biorobot nie był comprendre. Maszyne-
ria zawarta wewnątrz jego korpusu nie nadą-
żała z usuwaniem dymu, a system – osaczony 
morzem wściekle ryczących ostrzeżeń – zaciął 
się z powodu multum operacji awaryjnych. 

– Blaszak, co jest? Przytkało cię? Halo Buk, 
tu Brzoza. Halooooo? Buk, odbierzże! 

W końcu Eiffel zmęczył się próbami ścią-
gnięcia kompana na ziemię, podniósł leżącą 
obok gałązkę i wetknął ją w odsłoniętą maszy-
nerię jamy czaszkowej, dociskając jeden kon-
krety przewód. Blaszak po trzech sekundach 
takiej kuracji mrugnął jedyną zachowaną po-
wieką oraz wyprostował swoją pozycję. Po tym 
jeszcze kilkakrotnie mrugał i wzdrygał się, by 
finalnie przytomnie spojrzeć na siedzącego 
przed nim mężczyznę. 

– Żyjesz? 
– Funkcjonuję. Żyję. – Biorobot sięgnął do 

mózgu i poprawił ułożenie przewodu. — To 
było, to było...

– Fajne? – Eiffel zaciągnął się papierosem. 
– Tak. 
Na to mężczyzna zachichotał, z począt-

ku lekko, potem coraz głośniej i rubasznie, 
aż w końcu spadł z pieńka, na którym sie-
dział i zaległ w śniegu, dalej zaśmiewając się 
do rozpuku. 

A wtedy zero stało się jeden
Samuel Gidel
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– Blaszeńka, mon ami1! – wydusił wresz-
cie. – Nauczyłem robota palenia fajek, nauczy-
łem bycia durniem, ale gadać normalnie nie 
mogę nauczyć! – Wzniósł władczo wskazujący 
palec ku niebu. – Ale klnę się na towarzysza 
Moszczyna i proletariat wszystkich dwudzie-
stu dwóch republik, że i tego cię nauczę! A ten 
tutaj towarzysz… O, Sosenka! – Klepnął w wątły 
pień wyrastającego obok drzewka. – Towarzysz 
Sosenka jest mi świadkiem! 

– Ha. Ha. – Blaszak wydał z siebie syntezato-
rowy śmiech. Co to była za nielogiczność! Prze-
cież Sosenka, niezależnie od danego jej tytu-
łu, nie mogła być świadkiem, a pomimo tego 
Eiffel wyznaczył ją na niego. Zupełny bezsens! 
Ale akurat od pewnego czasu uszkodzony bio-
robot doceniał takie mniejsze i większe braki 
logiki. Program nie był w stanie ich przetwo-
rzyć i choć z początku frustrowało to Blasza-
ka, tak z czasem i wieloma naukami brodate-
go kompana frustracja zamieniła się w coś, co 
on określał jako „fajne”, czasem „śmieszne”, 
czasem „zabawne”. Blaszak wolał określać to 
„ludzkim”.

– Łoch... Dobre, no. – Eiffel otarł łzę z oka, 
po czym szybko poniósł się i pogroził palcem. – 
Ale nie próbuj robić mi tak więcej! Jakby nie 
to, że masz rozwalone pół łba, to nie wiem, jak-
bym cię miał zresetować. Kto wie, bo ja nie, ile 
czasu byś siedział tak zacięty. Następnym ra-
zem powoli, kumasz? 

– Tak. – Biorobot energicznie skinął głową. 
Zadowolony z usłyszanej odpowiedzi męż-

czyzna wziął bucha i spojrzał w zachmurzone 
niebo. 

– A powiedz mi Blaszak, bo zawsze chodzi-
ło mi to po głowie... – zagadał po chwili. – Tak 
właściwie, to czemu ty masz rozwalone pół 
łba? 

Biorobot nie odpowiedział od razu. Szcząt-
ki jego kamery ocznej zamigotały. 

– Nie musisz gadać, jak nie chcesz, nie? –
speszył się Brodacz. – Kiedy indziej mi powie...

– Zostałem postrzelony przez działko milicyjne. 
– ...sz. – Źrenice mężczyzny rozszerzyły się. – 

Działko? Cher Dieu2... No jasne, zwykła kula nie 
narobiłaby takiego, no... – zawirował dłonią, 

1 mon ami (fr.) – mój przyjacielu.
2 Cher Dieu (fr.) – drogi Boże.
3 Etonnant (fr.) – zadziwiające.

omiatając nią twarz kolegi – rabanu. Ale dlacze-
go, Blaszeńka? Czym podpadłeś mundurkom? 

– Znalazłem się poza swoim określonym te-
renem operacyjnym. Wtargnąłem na działkę 
użytkowaną przez obywatela niezwiązanego 
z obywatelką, której służyłem. 

– No... To dlaczego wylazłeś poza swój obszar? 
Tryby i procesory ponownie zabuczały. Tym 

razem jednak nie było to spowodowane obec-
nością dymu w korpusie czy kuriozalnością 
pomysłów znajomego, a dylematem programu, 
desperacko szukającego logicznej odpowiedzi 
na zadane pytanie. Blaszak doskonale ją znał. 

– Chciałem złapać kota. Moją obywatelką 
była Alona T. Mielnikowa. A. T. Mielnikowa, 
lat siedemdziesiąt dwa, wdowa. Jej mąż zmarł 
młodo, córki zginęły na froncie francuskim. 
Alona kochała dwie rzeczy: swój ogród oraz 
swoje koty. Każdego dnia pod jej okiem zajmo-
wałem się nimi. Pielęgnowałem ogród, a koty 
karmiłem, czyściłem oraz z polecenia Alony, 
gładziłem ich sierść. To były, tak jak powie-
działeś, „fajne” stworzenia – zrobił przerwę, 
by przeanalizować to, co powiedział i to, co 
chciał powiedzieć. – Drugiego lutego znik-
nął jeden z kotów, Chołat. Nie wracał przez 
kilka dni, a Alona Mielnikowa coraz bardziej 
martwiła się jego zniknięciem. Starałem się 
ją pocieszać. Szukałem Chołata na moim ob-
szarze. Gdy go nie znalazłem, Alona spędziła 
cały wieczór przy oknie, płacząc za nim. Ob-
serwowałem ją. Czułem wtedy stan, którego 
nie rozpoznawały moje czujniki, a znajdował 
się we mnie, lecz też poza mną. Jakby wydano 
mi komendę, za którą nie stał ani program, ani 
jakikolwiek zewnętrzny sygnał. 

Eiffel spojrzał na towarzysza z żywym zain-
teresowaniem. 

– No proszę... Etonnant3, Blaszeńka. Naprawdę. 
– Nie rozumiem. 
– Nie musisz, mów, co było dalej. 
Na to android powrócił do swojej opowieści. 
– W ten wieczór spędziłem trzy godziny, 

dwadzieścia cztery minuty oraz szesnaście se-
kund na poszukiwaniach Chołata. Nie znala-
złem go, ale znalazłem jego ślady. Prowadziły 
poza ogrodzenie. Poza mój codzienny obszar. 

OPOWIADANIA
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Czy rozumiesz, Eiffel? – Szkła kamer wpatry-
wały się wprost w jego twarz, zaś buczenie na-
rastało, w miarę tego, jak cyfry przestawały na-
dążać za procesami przeprowadzanymi przez 
maszynę. – Spojrzałem w okno. Alona Mielni-
kowa siedziała przy nim. Wtedy otworzyłem 
furtkę i wyszedłem. Bez komendy. 

Serenada rzężących komponentów osią-
gnęła w tym momencie swoje apogeum. Wyły 
pracujące na najwyższych obrotach proceso-
ry, lampy i dyski. Eiffel nawet wyciągnął rękę 
po kijek, obawiając się, że jego kompan znów 
będzie potrzebował pomocy, ale wtedy nastała 
zupełna cisza, zakłócana wyłącznie odległym 
warkotem piły spalinowej. 

– Śledziłem kota przez dwadzieścia siedem 
godzin, trzy minuty i trzy sekundy. Przemie-
ściłem się o czterdzieści kilometrów na pół-
noc, do Karabanowa. I znalazłem. 

– Znalazłeś? 
– Znalazłem. Chołat spał w ogrodzie przy 

murowanej kamienicy. Moje akumulatory były 
już wtedy praktycznie pozbawione jakiegokol-
wiek napięcia. Poruszałem się powoli i niena-
turalnie. Tamtejsi obywatele wiedzieli, czym 
jestem i wiedzieli, że nie służę żadnemu z nich. 
Wtargnąłem do ogrodu, by chwycić Chołata. 
Wziąłem go na ręce. Był miękki i żywy. „Fajny”. 
Odwróciłem się, by opuścić ogród. Wtedy zare-
jestrowałem dźwięk syreny. 

– Szybko. 
– Właściwie to nie. Szedłem powoli. Prze-

kraczałem płot w momencie, gdy wokół poja-
wiło się kilka milicyjnych furgonetek i łazik 
gąsienicowy. Polecono mi się poddać. Oczy-
wiście chciałem to zrobić, lecz nie mogłem 
skrzywdzić Chołata. Schyliłem się, by postawić 
go na ziemię. Po tym chciałem unieść dłonie, 
ale moje napięcie było tak niskie, że... 

– Nie zdążyłeś. 
— Tak. Ostatnie, co wtedy zarejestrowałem 

to ogórki pod moimi stopami, działko łazika 
wycelowane we mnie i milicjanci w pancer-
zach. Wybudzono mnie z działania awaryjne-
go dopiero w obozowym warsztacie. 

Eiffel pokiwał głową, nie mogąc oderwać 
zamyślonego wzroku od pokiereszowanej twa-
rzy biorobota.

– Tak, tak... Słyszałem o tym. Moszczyn wy-
posażył specjalne jednostki w takie cacka 

po wydarzeniach ze Strasburga. 
– Co stało się w Strasburgu? 
– Mówią, że szwaby przejęły transport bla-

szaków i, słuchaj, bo tu robi się ciekawie: po-
dobno znaleźli jakiś myk na zamontowanie 
w nich czegoś na wzór zdalnego sterowania, 
tak jak w zabawkowych samochodzikach. 
Wypuścili je na ulice i przez kilka miesięcy 
podsłuchiwali całe otoczenie. Czaisz to? Ży-
jesz sobie jakby nigdy nic, dyktujesz swoje-
mu androidowi listę zakupów, a po drugiej 
stronie, w jakiejś piwnicy siedzi zaczesany do 
tyłu smakosz piwa i wszystko spisuje. Niby nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że udało się to wy-
biedzonym zuchom z podziemia. – Na twarz 
mężczyzny na kilka sekund wstąpił szelmow-
ski uśmiech. – Sporo czasu minęło, zanim ktoś 
na górze połączył braki w dostawie z opóźnio-
nym pojawieniem się tych kilku sztuk. Zaczęli 
je ściągać do serwisu, ale niemieckie chłopaki 
mają głowę na karku, o tym też pomyśleli. We-
pchali do środka tyle trotylu, że jeden biorobot 
zabierał z sobą kilku mundurowych. Ale dobra, 
wybuchy były, świadków zachęcono do mil-
czenia i wszystko powoli się wyciszało, gdyby 
nie fakt, że wciąż brakowało jednego blaszaka. 
Zgadnij, gdzie w końcu go znaleźli. 

Blaszeńka jedynie zamrugał ostałą powie-
ką, nie znając odpowiedzi na pytanie. 

– Na komisariacie – Eiffel wyszczerzył bie-
lutkie zęby poprzedzielane pustymi miejscami 
po tych, które zdołał wcześniej stracić. — Całą 
jednostkę ewakuowano i obsadzono kordo-
nem milicji. Chcieli drania wyczekać, aż jego 
bateryjki zejdą na zero. Ale skubany wyszedł 
im naprzeciw, i żeby było śmieszniej, z nałado-
waną pukawką w dłoni. Kropnął trzech, zanim 
wyleciał w powietrze. Berlin musiał się nieźle 
napocić, by to zatuszować. 

– Nie rozumiem. Jeżeli rzeczywiście tak 
bardzo przyłożyli się do ukrycia tego incyden-
tu, to skąd o nim wiesz? 

Na to brodacz się roześmiał. Rozpiął długi 
płaszcz, okrywający jego żylasty tors i ukazał 
jedną z wielu, wielu kieszeni. Wystający z niej 
magazyn o wypisanym jaskrawymi literami ty-
tule „Les Sens”, ukazywał na swej okładce roz-
negliżowaną kobietę o wyjątkowo wydatnym 
biuście. Nie trudno było dojść do tego, co znaj-
dowało się na kolejnych stronach czasopisma. 
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– Skąd o nim wiem? Z cycków. Cycki prawdę 
ci powiedzą, mon ami. 

I oboje zanieśli się śmiechem, ludzkim 
i syntezatorowym. 

– Ale wracając, Blaszeńka – Eiffel odkasłał 
i złożył dłonie, momentalnie poważniejąc – 
chciałem cię zapytać: wtedy, zanim wyszedłeś 
poza…

– Ej! Koniec przerwy, bumelanci! – za-
brzmiał szorstki głos za ich plecami. 

Oboje odwrócili się. W ich kierunku szedł 
jeden z obozowych strażników, krępy facet 
o twarzy idealnie odzwierciedlającej rodzynkę, 
która zdecydowanie zbyt wiele czasu przeleża-
ła za tapczanem. W gruncie rzeczy dosyć nie-
przyjemny widok, który rozpraszała wyłącznie 
para przeciwśnieżnych gogli opierająca się 
na zgrubiałym nosie. Był odziany w standar-
dowy, oliwkowy prochowiec, obite stalowymi 
klamrami buty i zimową czapę, niebędącą 
częścią munduru. Na jego ramieniu dyndał 
AO-63M, karabin, co rusz groźnie spoglądają-
cy na siedzących spojrzeniem dwóch luf. 

– Od dobrego kwadransa powinniście ma-
chać siekierą razem z innymi! Ja już wam za-
łatwię przerwę, ale taką tygodniową, w sztol-
ni! – Rodzynek poczerwieniał na twarzy, 
przypominając teraz zmarszczoną wiśnię. – 
I czemu, w imię Lenina, blaszak też tutaj sie-
dzi?! Towarzyszu Eiffel, ja was znam, ciekawe 
jak się z tego wytłumaczycie?! Ile kontrabandy 
zdołaliście upchnąć mu do środka, co?

Eiffel uniósł zmęczony wzrok to na straż-
nika, to znowu spojrzał na Blaszeńkę, zapiął 
płaszcz i powoli, jakby przychodziło mu to 
z wielkim trudem, przejechał dłonią po twarzy. 

– Monsieur1 Anton Waleriewicz... Czemu 
z wszystkich ludzi w tym obozie to akurat 
na ciebie muszę trafiać? 

Strażnik obrzucił go srogim spojrzeniem, 
stanął w niewielkim rozkroku i założył ręce 
na piersi. 

— Nie mydlcie mi tutaj oczu, Eiffel. Gadaj, co 
żeście robili z robotem? 

Brodacz wydał z siebie ciężkie westchnie-
nie, po czym wstał i przeszedł obok kompana. 

– Jak już wiele razy tłumaczyłem, ten tutaj 
oto blaszak, DTA-59, jest uszkodzony, co nie 

1 Monsieur (fr.) – panie.
2 Voici (fr.) – tutaj.

trudno zauważyć. – Puknął palcem w łuszczą-
cą się powłokę wokół otworu w czaszce zdez-
orientowanego androida. – Wskutek tego, jak 
sami, Antonie Waleriewiczu, widzicie, nie 
wszystko działa w nim tak jak powinno. Voici2, 
spójrzcie. 

Eiffel kilkukrotnie zamachał dłonią przed 
oczodołami Blaszeńki. Zamontowane w nich 
kamery wsunęły się do środka, zamigotały, 
po czym znów powróciły na swoje pierwotne 
miejsce tylko po to, by ten proces powtórzyć 
jeszcze kilka razy. 

– Brak kalibracji – stwierdził, podczas gdy 
biorobot zaczął samodzielnie regulować wi-
zjery. – Zanik modulacji głosu. Nie działają-
cy translator. I wiele, wiele innych. Jednak to, 
co was, Antonie Waleriewiczu, interesuje, to 
układ chłodzenia. 

Strażnik nie odezwał się ani słowem, lecz 
jego niewielkie oczka czujnie podążały za każ-
dym, choćby najmniejszym ruchem i najsłab-
szą ekspresją, jaka pojawiała się na twarzy 
więźnia. 

– On także szwankuje, w pewnym sensie. 
Przy długotrwałej pracy przegrzewają się 
złącza w ramionach... – Eiffel położył na nich 
swoje dłonie – łokciach – zsunął niżej chwyt 
– i nadgarstkach. – W tym momencie chwycił 
je i pociągnął do góry, odrywając obie ręce an-
droida od kamer. – A blaszak pozbawiony dzia-
łających kończyn chyba nie przyniesie wiele 
pożytku przy wyrąbie, nie pomacha siekierą. 
Właściwie nie będzie wcale przydatny, czyż 
nie, Antonie Waleriewiczu? Dlatego też zabie-
ram go na przerwy, aby temperatura w jego 
korpusie lekko opadła. 

Waleriewicz obejrzał całe przedstawienie, 
do samego końca nie zmieniając zdegustowa-
nego wyrazu twarzy. Brodacz za to uśmiechnął 
się zwycięsko, patrząc mu w oczy. Ten bezruch 
mąciło jedynie brzęczenie dwóch wizjerów, 
wciąż niepotrafiących odzyskać właściwej ka-
libracji. 

– Niech będzie – odezwał się strażnik w koń-
cu. – Tym razem macie szczęście, towarzyszu 
Eiffel. Nie mam dzisiaj ochoty na zaglądanie mu 
pod czaszkę, ale i tak zgłoszę to do warsztatu. Zo-
baczymy, co oni powiedzą na twoje opowiastki. 

SAMUEL GIDEL
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Po tych słowach oparł dłoń na kolbie auto-
matu i dodał: 

– A teraz wracać do roboty, bo może jed-
nak najdzie mnie ochota. I zajrzę nie tylko do 
wnętrzności blaszaka, Eiffel. 

Na to ten pokręcił głową z rozbawieniem, 
wstał i pociągnąwszy Blaszeńkę za sobą, po-
człapali przez śnieg w kierunku tartaku. Prze-
chodząc obok strażnika rzucił jeszcze:

– Co kogo kręci, Antonie Waleriewiczu. 
I poszli, zostawiając za sobą Antona, któ-

rego rodzynkowo-wiśniowa twarz tym razem 
przybrała postać buraka. 

– Putain d’imbécile1 – mruknął Eiffel, gdy 
już dotarli do reszty pracujących współwięź-
niów. – Nie znoszę tego faceta, uwielbia mnie 
jak mucha gówno. Choć coś w tym może być... – 
podrapał się po zaroście. 

– Co takiego?
– Nic, nic, Blaszeńka. Tak sobie gadam. 

A zresztą, słyszałeś co powiedział? – Mężczy-
zna podał maszynie uchwyt piły. – Bierzemy 
się do roboty, jeśli nie chcesz mieć jego nosa 
w swojej dupie. 

***

Gdy słońce już dawno spoczywało za horyzon-
tem, po skończonej robocie w baraku jadalnym 
odbywały się tak zwane „wieczory”. Były one tą 
namiastką kultury, sztuki i przede wszystkim 
integracji, na którą pozwalały władze obozo-
we, zaś osadzeni chętnie korzystali. 

– I choć miłość ma goreje, choć wielka jak 
niezbadane, syberyjskie knieje... – recytowała 
ze sceny kazachska dziewczyna, świergocząc 
swym delikatnym, śpiewnym głosem. 

Jednym z kluczowych punktów wieczoru 
był przegląd poezji, nigdy niecierpiący z powo-
du niedoboru uczestników czy widowni. Często 
nawet największe milczki wstępowały na po-
dest, by zaprezentować owoce swego wierszo-
klectwa. 

– Tak, zostawię cię, kochany, by iść w walki 
ogień rozbuchany... 

Nie było w tym niczego dziwnego, a przy-
najmniej takie zdanie panowało wśród więk-

1 Putain d’imbécile (fr.) – pieprzony kretyn.
2 Patton – M48 Patton, czołg amerykański.
3 Bundeswehra – Niemieckie Siły Zbrojne.

szości. Dzieła, które złożone z więźniów i ofi-
cerów jury uznawało za szczególnie wybitne, 
wysyłano aż do dalekiej Moskwy, do gabinetu 
Pierwszego Sekretarza. 

– Bo w większą rzecz wierzę, a wierzę w nią 
szczerze... 

Jeżeli zaś Pierwszy Sekretarz, to jest towa-
rzysz Moszczyn, dojrzy wśród wersów i rymów 
nieskalaną myśl Marksa i Lenina, wtedy nie-
chybnie włączy utwór do państwowego kano-
nu, a jego autora ułaskawi lub przynajmniej 
skróci wyrok. 

– Że ważniejsza od miłości jest wolność ro-
botników ludzkości!

Bzdury. Leon pokręcił głową i ponownie za-
mieszał łyżką breistą kaszę. Za tydzień stuknie 
mu osiemnaście lat od momentu, gdy znalazł 
się w tym miejscu. Ile osób zdołało w tym cza-
sie uzyskać ułaskawienie? Trzy? Pięć? Nie wię-
cej, a żadna z nich nie była jeńcem wojennym 
tak jak on. 

– Dlatego opuszczam dziś dom, me nogi 
same rwą... 

Ponownie przemieszał kaszę łyżką. Osiem-
naście lat od dnia, w którym na przedpolach 
Norymbergi Sowieci wyszarpali ledwo żywego 
chłopaczka z dopalającego się Pattona2 Bun-
deswehry3, połatali i wysłali pierwszym pocią-
giem na wschód, do łagru. „Obóz Przystosowa-
nia Społecznego” – tak to wtedy nazywali, ale 
on dobrze wiedział, że trucizna, której ktoś 
nadał nazwę przysmaku, wciąż jest tą samą 
trucizną. 

– Karabin na mym ramieniu, dusza w rado-
snym uniesieniu... 

Długo łudził się, że ktoś przybędzie im z po-
mocą. Pamiętał jeszcze, jak za młodu dziadek 
opowiadał mu o Adenauerze, któremu dekadę 
zajęło ściąganie jeńców poprzedniej wojny do 
ojczyzny. Liczył, że jemu też się trafi taki Ade-
nauer, przywódca z krwi i kości, dzięki które-
mu wróci do swojego mieszkania na trzecim 
piętrze i studiów inżynieryjnych z przemą-
drzałym profesorem. 

– A walka już nęci me podniebienie, już czu-
ję jej pragnienie... 

Ale dopiero jakiś czas później okazało się, 
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że nie miał dokąd wracać. Sowieci wygrali, ani-
hilując siły francusko-zachodnioniemieckie 
na samej granicy, w Strasburgu. Amerykanie 
dali nogę za ocean, na rękę było im udawa-
nie, że sprawy w Europie zostały zakończo-
ne. Leon nie przepadał za rozpamiętywaniem 
tego dnia. Dla wielu jego rodaków osadzonych 
w tym łagrze wiadomość o ostatecznej klęsce 
była niczym innym, jak ostatnim gwoździem 
do trumny. Długo zdrapywano ich z elektrycz-
nego ogrodzenia, oj długo... 

– Bo nasze kule, nasze poświęcenie, to wła-
śnie proletariatu wyzwolenie! 

Wtedy sam zastanawiał się, jak długo jesz-
cze pociągnie. Chłód, głód i praca – święta 
trójca obozowej codzienności nie oszczędzała 
nikogo. Człowiek kruszył się w oczach. Ci bar-
dziej oderwani od rozumu nawet zaczęli ob-
stawiać zakłady, kto pierwszy wpadnie twarzą 
w śnieg. 

– Dlatego zrozum, mój kochanku, gdy wyjdę 
o poranku... 

Nadzieja przybyła dopiero ze śmiercią tego 
starego dziada, Sazonowa. Nikt do końca nie 
wiedział, kto przejmie schedę po nim. Ofi-
cerzy plotkowali, osadzeni jeszcze bardziej 
mącili te plotki, aż w końcu gruchnęła wieść: 
Pierwszym Sekretarzem KPZR został nieja-
ki Ilja Moszczyn. Wraz z nim przybyły długo 
wyczekiwane zmiany. Nie tylko podpisano ro-
zejm z Francją, ale także podarowano okupo-
wanym Niemcom iluzoryczną niepodległość 
pod sztandarem Niemieckiej Republiki Związ-
kowej. Optymiści coś tam przebąkiwali o zwol-
nieniu jeńców, ale na pogłoskach się skończyło. 
Za to gruntowną metamorfozę przebyły łagry. 
Zwiększono racje żywnościowe, a osadzonym 
wydano ciepłą odzież. W świetlicach pojawiły 
się pierwsze książki, a także zezwolono na or-
ganizowanie wydarzeń kulturalnych, takich 
jak dzisiejszych wieczór. 

– Strach w rzece spławię, krótki list tylko 
zostawię... 

Jednak to nie lepsze warunki ani zmiany były 
tym, co wyrwało wtedy Leona z szarego mara-
zmu i apatii. Udało się to dopiero tym, którzy 
na pobyt tutaj zasłużyli sobie działalnością w ru-
chach oporu: Werter, Jönsem, Wernyhora wraz 
z Malarzem, à la Francuz, Szpeca i wielu, wie-
lu innych, którzy przewinęli się przez ten obóz. 

Walczyli z pozornie niepokonanym Behemo-
tem, a jednak nie tracili woli do walki i z tego, co 
opowiadali, nie raz odnosili małe wielkie zwy-
cięstwa. Nawet największy gigant pada, jeżeli 
w małą rankę wda się zakażenie, czyż nie? A on 
zamierzał osobiście zadbać o to, by tych zacięć, 
zadrapań nie zabrakło i choćby samemu wdać 
się w nie niczym złośliwa bakteria. 

– I na pierwszą linię ruszę. – Kazaszka final-
nymi, przepełnionym emocjami tonem koń-
czyła swą pieśń. — Dlaczego? Bo chcę, bo pra-
gnę, bo muszę. 

Świetlica zagrzmiała owacjami. Dziki, wręcz 
fanatyczny oklask wyrwał się spośród umundu-
rowanej części widowni, zaś osadzeni bili dłońmi 
z nieco mniejszym entuzjazmem, acz wciąż peł-
ni podziwu dla zdolności lirycznych dziewczyny. 
Odezwały się nawet niektóre z biorobotów, ładu-
jących swe akumulatory w stacjach pod ścianą. 
Cisza zapadła dopiero wtedy, gdy ze stołu jury 
dobiegło dobrze znane odchrząknięcie.

Siedzący pośrodku komendant Kuszakiew 
łypnął jedynym okiem na całą zgraję. Dobrze 
wiedział, na co wszyscy wyczekiwali z takim 
napięciem. Jego pokryta bliznami, pokiereszo-
wana twarz nie zdradzała żadnych emocji, zaś 
jego przemyślenia skrywała wciśnięta na gło-
wę garnizonówka. Odczekał chwilę, umiejętnie 
dotrwał do momentu, w którym niepewność 
wszytkich dosięgnie zenitu i dopiero wtedy 
pochylił się do przodu, by wyrzec: 

– Sześć i pół. 
Jego niewysoki, nieniski, idealnie stały głos 

rozniósł się po pomieszczeniu niczym fala ude-
rzeniowa. Twarz Kazaszki stężała. Otrzymała 
dobrą notę, jak na głos pochodzący od komen-
danta. 

– Dziesięć! – Głęboki głos należący do star-
szej kobiety przerwał rezonującą ciszę. 

Nie trudno było się domyślić, że był to głos 
Nadii Romanowiczowej, jednej z kucharek. 
Rzadko kiedy zdarzało się, by dawała inną 
ocenę. Jak zwykle, jej słowa podniosły dziki 
wrzask wśród widowni. 

Jednak Leona już mało obchodził ten występ 
błaznów, gotowych lizać buty Moszczyna za wol-
ność. Zajęło go coś zgoła o wiele ciekawszego. 

Przed nim pojawił się rozczochrany chło-
paczyna, którego trudno było nazwać doro-
słym. Hermes, bo tak go przezywano, przybył 
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do obozu zaledwie miesiąc wcześniej, ale była 
to wystarczająca ilość czasu, by poznać kogo 
trzeba i przyjąć na siebie nową rolę: kuriera. 

– Eiffel kazał przekazać – oznajmił półto-
nem i wyciągnął zza pazuchy dobrze znany 
Leonowi magazyn o wdzięcznym tytule „Les 
Sens” i okładce przyozdobionej niezbyt przy-
zwoitym wizerunkiem roznegliżowanej ko-
biety. – Mówił też coś, że „Andrzej urodził się 
dwa-jeden czerwca, w dwudziestym wieku”. 
O co chodzi? – Młodzieniec spojrzał na Niem-
ca z zaciekawieniem.

– A, wygrałem! – Leon strzelił knykciami 
z zadowoleniem.  Chodzi o zakład, o datę uro-
dzenia jednego pisarza. 

– I po to biegłem tutaj? No weźcie się, do 
cholery – zaklął, po czym jeszcze wymamrotał 
pod nosem, odchodząc: – Przynajmniej upro-
szę go o kwadrans więcej... 

Niemiec zaśmiał się na to i rozłożył maga-
zyn w dłoniach. Jak to było? Dwa. Tak, zgadza 
się. Eins, zwei, drei, vier. Cztery litery. Co dalej? 
Jeden. 

Przewrócił stronę i chwilę pokrążył po niej 
palcem, aż w końcu zatrzymał się wpierw 
na jednej, potem drugiej literze. Fünf. Sechs. 

Teraz czerwiec. Przewertował trzy kartki 
i ponownie oparł opuszek na niej. Tym razem 
odszukał wyłącznie jedną. Sieben. 

I przyszła pora na dwudziesty wiek. Dwa-
dzieścia. Szybko przebrnął dalej i rozpoczął 
swoje poszukiwania. Zgięcie, plama, przedar-
cie... Acht, neun, zehn. 

Zebrał w pamięci wszystkie z liter. „Z-a-b-
-a-r-a-k-i-e-m”. Oczywiście, spotkanie. Nie po-
dano godziny ani dnia, więc odbywało się wła-
śnie teraz. „Eiffel, ty stary durniu, nie potrafisz 
czegoś zaplanować na kilka godzin przed?”. 
Pomyślał, by po chwili samemu sobie odpo-
wiedzieć.  „Najwyraźniej nie…”

Wetknął magazyn za pazuchę i nie rzucając 
się w oczy nikomu, opuścił barak jadalny w tym 
samym momencie, gdy na podest wchodził 
cieszący się sławą w obozie Waliko Mizandari, 
kawalarz, który każdego wieczoru rezygnował 
z okazji do podlizania się partii, by w rozbudo-
wanych, wielozwrotkowych balladach po kolei 
wyśmiewać każdego ze strażników. Szkoda, 
że rzadko kiedy docierał do dziesiątego wersu 
swych dzieł. 

1 Egal (fr.) – nieważne.

Zaraz po przekroczeniu progu Leona ogar-
nął znajomy, wieczorny chłód. Przez jego krę-
gosłup przeszedł dreszcz. Pogoda pogorszyła 
się. Po przyjemnym popołudniu nadeszła wie-
czorna zawieja. Drobne płatki śniegu wirowały 
na wietrze, tnąc powietrze niczym ulotna, bia-
ła brzytwa. Złapane na dłoń roztapiały się po-
woli, spływając zimnymi kroplami. 

Podciągnął kołnierz swetra i ruszył ku bu-
dynkom mieszkalnym. Nigdy nie organizowali 
spotkań przy jadalni, przy cienkich ścianach 
i wielu nasłuchujących uszach byłoby to zwy-
kłą głupotą. Natomiast baraki mieszkalne pu-
stoszały o tej porze, mało kto w nich przeby-
wał, korzystając z naparstka zabawy. 

Skrzypienie białego puchu pod podeszwą 
wojskowego buta oznajmiło jego przybycie 
reszcie. Rozejrzał się. Kilka osób, znajome twa-
rze, tylko jedna nowa i jak dla Leona – nie do 
końca twarz. 

– Ach, jest i sam Führer! – Zaśmiał się Eiffel, 
krzyżując dłonie na piersi. – Myślałem, że już 
dzisiaj nie zaszczycisz nas swoją obecnością. 

Niemiec spojrzał na niego groźnie, ale zaraz 
się rozchmurzył. Pomimo głupich odzywek, 
Eiffel był osobą spinającą cały plan w jedną ca-
łość. To on wymyślił system porozumiewania 
się za pomocą świerszczyków, a także sposób 
na to, jak przekroczyć płot. I pomyśleć, że do-
wództwo obozu wciąż ma go tylko za niegroź-
nego, pyskatego handlarza francuską porno-
grafią... 

– Mówiłem ci już, żebyś mnie tak nie nazy-
wał – odmruknął i rzucił mu magazyn, który 
ten zręcznie złapał. – A co do spóźnienia, to 
mógłbyś czasem mnie uprzedzić o godzinie 
spotkania. Egal1. – Machnął dłonią. – Przypro-
wadziłeś go? 

Eiffel uśmiechnął się po szelmowsku. Od-
sunął się o krok, ukazując za sobą biorobota. 

***

Gdy Eiffel powiedział mu, że zamierza wdro-
żyć go w plan, Blaszeńka znowu czuł w swoich 
procesorach, złączach i kilometrach obwodów 
stan pochodzący gdzieś z pozaprogramowego 
eteru. Było „fajnie”, choć nie potrafił znaleźć 
logicznej odpowiedzi na to, dlaczego tak było.
Takie anomalie zdarzały mu się coraz częściej 
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i choć były oderwane od realiów, w jakich jego 
system poruszał się na co dzień, to brnął w nie, 
nawet jeżeli nie zawsze były „fajne”. Przyjaciel 
wytłumaczył mu, że to normalne. Blaszeńka 
nie miał powodów, by mu nie ufać. 

Razem, jeszcze przed rozpoczęciem wie-
czoru, udali się na miejsce spotkania. Biorobot 
i jego kompan nie byli tam sami, kilka innych 
osób prędko do nich dołączyło. Zupełnie róż-
ni i niepodobni, spoglądali na niego różnymi 
spojrzeniami, często sprzecznie interpretowa-
nymi przez system. Kalibracja kamer nie zdała 
się na wiele, więc Blaszeńka starał się ignoro-
wać otrzymywane komunikaty. Zamiast tego 
czuł w eterze, jakby niektórym z nich prze-
szkadzała jego obecność. Odwracał głowę, bez 
większych sukcesów próbując ukryć ziejącą 
w niej wyrwę. Czy o to chodziło? Nie wiedział. 
Spojrzał na Eiffla. Może on coś powie?

W miejscu, w którym spoczął wzrok jego 
kamer, nie było mężczyzny. Zamiast tego witał 
się z kimś, kogo zasłonił swoją sylwetką. 

– Przyprowadziłeś go? – Usłyszał nieco 
szorstki, męski ton mówiący z obcym akcentem. 

W odpowiedzi na pytanie Eiffel odsunął 
się, ukazując Blaszeńce mierzącego około stu 
dziewięćdziesięciu centymetrów, choć mógł 
być to błąd kamery, mężczyznę o szpakowatej 
twarzy przyprószonej blond-siwymi włosami 
i blizną po oparzeniu na policzku. Gruby swe-
ter, jaki nosił na sobie, nie był w stanie ukryć 
jego kościstej sylwetki. 

Jednym krokiem zbliżył się do biorobota 
i dokładnie go obejrzał. Inni także przyglądali 
się im z napięciem. Procesory maszyny zabu-
czały groźnie. 

– Jesteś pewien, że to zadziała? – odezwał 
się w końcu blondyn. 

– Ha! Przetestuj, przekonamy się. – Eiffel 
zagrzmiał. 

Rozpiął płaszcz i przez kilka chwil prze-
szukiwał niezgłębione tunele jego kieszeni. 
Dopiero po chwili chwycił niewielki, podłużny 
przedmiot i rzucił go blondynowi. Ten spoj-
rzał na to, co trzymał w dłoniach i zmarszczył 
czoło.

– Wytłumaczysz mi, skąd to wytrzasnąłeś? 
– Leon, Leon... – À la Francuz skrzyżował 

dłonie na piersi, kręcąc głową. – Nie ograni-
czam mojej klienteli tylko do osadzonych. To 

1 Toujours (fr.) – tu: pamiętaj.

byłoby – jak wy to mówicie – „nieprzedsię-
biorcze”. Toujours1, strażnicy też są ludźmi 
i też mają ludzkie potrzeby. Mogą dać całkiem 
sporo za kilka ładnych obrazków, a przy od-
powiednim doborze słów dostaniesz też taką 
zabawkę. 

Blondyn westchnął i potarł dłonią oczy. 
– Wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? 

Że ty naprawdę jesteś zdolny do wyhandlowa-
nia ogłuszacza za pornola, więc muszę ci uwie-
rzyć. Szpeca! – Jedna z osób podeszła bliżej. – 
Łap, zobaczymy, czy to wyjdzie. 

„Szpecą” okazała się pucułowata, młoda 
dziewczyna. Chwyciła urządzenie dłońmi 
w rękawicach. Zerknęła na biorobota niepew-
nie, ale zaraz uśmiechnęła się ciepło, jakby 
chcąc dodać mu otuchy. Podeszła do niego 
i przystawiła ogłuszacz do jego pleców. 

– Eiffel! – jęknął Blaszeńka, odwracając gło-
wę do przyjaciela. 

Ten podszedł bliżej. 
– Spokojnie, mon ami, nic ci nie będzie, tyl-

ko nie trać głowy... do reszty. – Kącik jego ust 
uniósł się.

– Spokojnie, tylko trochę zapiecze – ode-
zwała się z tyłu Szpeca. 

Blaszeńka chciał jeszcze protestować, ale 
nie zdążył. Napięcie kilkudziesięciu tysięcy 
woltów przemknęło przez jego powłokę i jak 
tsunami wtargnęło do jego wewnętrznych try-
bów. Prąd oplótł jego płytki, przemknął przez 
złącza i zainfekował kable, wzmagając powódź 
systemowych ostrzeżeń. Wszystkie układy 
wyły, nie znosząc tak wielkiego przeciążenia. 
Zacisnął pięści i ryknął pustym, syntezatoro-
wym wyciem. I nagle, tak prędko jak fala przy-
była, tak szybko się cofnęła. Biorobot zakołysał 
się, zadrżał kilkakrotnie.

– Żyjesz? – Eiffel spojrzał na niego badawczo. 
– Funkcjonuję. Żyję. – Odpowiedział po kilku 

sekundach ciszy, na co oczy mężczyzny błysnęły.
Niepewnie uniósł dłonie, by przygładzić 

nimi syntetyczne włosy, jednak w połowie dro-
gi poczuł ucisk na swoim nadgarstku. 

– Nie ruszaj się. Muszę zajrzeć ci do czasz-
ki. – Głos Szpecy był miękki, ale stanowczy. 

Dziewczyna przyklęknęła na moment, 
z torby wyciągnęła sporych rozmiarów meta-
lowe ustrojstwo, które po nałożeniu na twarz, 
okazały się goglami. Przez pół minuty bawiła 
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się pokrętłami przy prawej soczewce i dopie-
ro wtedy chwyciła głowę androida, unierucha-
miając ją i spoglądając do środka przez otwór. 

– Widzisz tam co? – odezwał się któryś z po-
zostałych konspirantów.

Szpeca jeszcze milczała, nieustannie obser-
wując wnętrze czaszki. Chwyciła dwa cieniut-
kie patyczki i wetknęła je do środka. Zamiesza-
ła, pociągnęła coś, co nie było zbyt przyjemnym 
doznaniem dla Blaszeńki, ale nie protestował. 
W końcu odchyliła się i podniosła gogle.

– Prąd nie zrobił na maszynerii większego 
wrażenia... – odpowiedziała, poprawiając sło-
miane, nierówno ścięte włosy. — Nie jestem 
pewna, czy to zasługa jakiegoś systemu bez-
pieczeństwa, czy tego, że naszego blaszanego 
kolegi pozbawiono puszki bezpieczników, któ-
ra powinna znajdować się o tu... — Wetknęła 
jeden z patyczków w brudzę. – Ale myślę, że się 
uda, nawet przy napięciu siatki. 

Wśród zebranych można było usłyszeć de-
likatny szmer, jedynie dwóch wciąż milczało: 
Leon, który w zamyśleniu taksował Blaszeńkę 
wzrokiem i Eiffel, widocznie zadowolony z siebie. 

– A co z podsłuchem? – Do przodu wystąpił 
starszy mężczyzna. Wszyscy zwrócili spojrze-
nie ku maszynie. – Wszystko w proch, jeżeli już 
nas słyszą!

– Gdyby słyszeli, to ja pierwszy już dawno 
stanąłbym pod ścianą! – zagrzmiał z niespo-
dziewaną gwałtownością kompan robota. 

Wszyscy zamarli, słysząc Eiffla bez jego ru-
basznego tonu na ustach, zaciskającego pię-
ści. Nawet Blaszeńka, choć spędzał z nim całe 
dnie, nie poznał go jeszcze od tej strony. 

– Michaił. – Na ramieniu à la Francuza spo-
częła dłoń blondyna. – Spokojnie. Wernyhora 
ma rację. Musimy mieć pewność, że nic takie-
go się nie zdarzy. 

Eiffel spojrzał na niego z wrogością, ale od-
puścił i tylko stanął z boku, krzyżując ramiona. 
Dziwnie mu było z ciemną, nieprzyjazną twa-
rzą. „Niefajnie”. 

– Szpeca, sprawdź to. – Leon kiwnął gło-
wą na dziewczynę, a ta na powrót założyła 
gogle i chwyciła patyczki. 

Przez kolejnych kilka chwil mruczała 
pod nosem niezrozumiałe słowa i zajadle 

1 quoi (fr.) – co.
1 Verständlich (niem.) – zrozumiano. 

dłubała patyczkami. W końcu wewnątrz coś 
chrupnęło, Blaszeńka skrzywił się, a Szpeca 
pisnęła z zadowoleniem i uniosła swoje narzę-
dzie, dumnie trzymając w nim niewielki kawa-
łek spopielonego metalu. 

– Proszę, moduł mikrofonu i jego karty pa-
mięci, oba doszczętnie zniszczone. – Znowu 
zanurkowała do czaszki, tym razem wyciąga-
jąc z niej podłużną śrubę, obwiniętą opalizu-
jąco-osmolonym, bezkształtnym drutem. – O, 
a tutaj mamy przekaźnik. Zerwany i stopiony. 
No... – Przejechała palcem po wyrwie w głowie 
biorobota. — Wygląda na to, że ktokolwiek cię 
tak urządził, wyświadczył nam sporą przysłu-
gę. 

– Oder... — Leon podrapał się po szorstkiej 
brodzie. – Jesteśmy bezpieczni? 

– Dokładnie. – Uśmiechnęła się, podrzuca-
jąc część w dłoni. 

– A nie mówiłem? – W końcu burknął także 
Eiffel, milczący od dłuższej chwili. Choć jego 
ton nie był zbytnio wesoły, jego twarz zdradza-
ła, że chwilowe wzburzenie powoli go opusz-
czało. 

– A tak w ogóle, to może przypomnieliby-
ście sobie, że Blaszaka też trzeba wprowadzić 
w plan, żeby wiedział, co i jak, quoi1? 

Wśród grupy zapadło milczenie. Wiatr za-
gwizdał jakby nieco głośniej. Wszyscy spojrzeli 
po sobie z mieszanką zażenowania, i niepew-
ności w oczach. Ktoś przestąpił z nogi na nogę, 
śnieg skrzypnął. Z boku dobiegło kaszlnięcie. 
Z Blaszeńki dobiegło kilka syntezatorowych 
kliknięć, krótkie, niejednostajne brzęczenie, 
a w końcu głuchy szum. Eiffel spojrzał na Le-
ona wymownie. 

– Tak, tak, już mówię... – chrząknął zmiesza-
ny. – Jutrzejszej nocy, punkt pierwsza, zbierze-
my się na północnym rogu baraku medyczne-
go. Stamtąd grupą ruszymy dalej na północ, 
aż do ogrodzenia. Przekroczymy je i będziemy 
kontynuować marsz, przed wschodem musi-
my dotrzeć do zatoki. Czeka tam na nas łódź, 
którą dotrzemy na Wyspę Bouveta. Rozbijemy 
na niej obóz i stamtąd już odbiorą nas zaufani 
ludzie. Wszystko rozumiesz? Verständlich2?

Blaszeńka zamrugał kilkakrotnie. Zacisnął 
i rozprostował pięści, otrząsając się z dosyć 
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nieprzyjemnego procesu przestawiania ka-
bli i przekaźników w jego głowie. Zamigotała 
iskra przeskakująca z odsłoniętych zwojów, 
gdzieś dalej któryś z impulsów miał problem 
z przebrnięciem przez sieć obwodową. Potrząsł 
kilkakrotnie swoim ciałem, pomogło, impuls 
poszedł dalej. W porządku, system doszedł do 
siebie. Wszystkie sygnały krążyły poprawnie, 
a biorobot wreszcie mógł się odezwać: 

– Tak, zrozumiałem. – odpowiedział spokoj-
nym, syntezatorowym tonem. – Czy mogę za-
pytać o jedną rzecz? 

– Nie widzę przeszkód. – Leon wzruszył ra-
mionami, rozluźniając się. 

Biorobot kiwnął głową i położył mecha-
niczną dłoń na swojej krtani, dociskając spód 
szczęki. 

– PO co BY-ło TO wszy-STKO?! – zagrzmiał 
dwoma głosami, jednym znacznie mocniejszym 
od drugiego, przeplatającymi się nawzajem. 

Niemca początkowo zatkało, ale szybko 
znalazł język w ustach i otworzył je, by coś wy-
rzec, ale przerwał mu nie kto inny, jak Eiffel. 

– Ha, Blaszeńka, mon ami! Wiedziałem, 
że w końcu nauczysz się wysławiać jak człowiek.

– Eiffel, możesz? 
– Już, już, Herr Führer. 
Leon przewrócił oczami, gestem dłoni od-

ganiając kompana. 
– Już mówię, robocie. Będziesz nam po-

trzebny przy przekraczaniu ogrodzenia, a do-
kładniej mówiąc, podważysz dla nas siatkę 
drucianą. 

Podzespoły Blaszeńki zabuczały lekko. 
Zwrócił kamery swoich oczodołów na przy-
wódcę. 

– Niestety nie rozumiem, jaki ma to związek 
ze mną. Dlaczego ktoś inny nie mógłby tego 
zrobić? 

– Ogrodzenie jest pod napięciem, robocie. 
Cholernie potężnym napięciem, które zabije 
każdego z nas, tylko nie ciebie. 

– Tak – odpowiedział po chwili krótkiej kal-
kulacji. – To ma sens. 

– Czyli zapytam jeszcze raz? Wszystko rozu-
miesz, na pewno? Alles klar1? 

– Tak. – Biorobot prędko kiwnął głową. 
– Genialnie. A inni? Jakieś pytania? Szpeca? 

2 Alles klar (niem.) – wszystko jasne.

Wernyhora? Rodia Kamazik? 
Cisza. Przez moment najgłośniejszym 

członkiem zgromadzenia stał się świst wiatru. 
– W takim razie... 
– Na drogę wziąć ocet czy musztardę? – Eif-

fel ponownie przerwał wypowiedź Leona, za co 
na jego twarzy wylądowało naręcze śniegu, 
rzucone przez przedmówcę. Francuz usunął 
się w bok, chichocząc w akompaniamencie 
przytłumionych śmiechów reszty grupy i rzę-
żenia procesorów biorobota, starającego się 
pojąć komiczną logikę (lub jej brak) pytania. 

– W takim razie, jak już mówiłem, skoro 
nikt nie ma sensownych pytań. – Tutaj spoj-
rzał wymownie na chichrającego się kom-
pana. — Przypominam: jutro w nocy, punkt 
pierwsza. Powiadomcie każdego, pożegnajcie 
się z obozem. – Jego ton spoważniał. Spojrzał 
na wszystkich otaczających go konspirantów 
wzrokiem ojca mającego odprawić swe dzieci 
w długą, daleką podróż. – I jeżeli jest jakaś siła 
wyższa na tym świecie, to niech nam da, by ju-
trzejszy dzień był ostatnim, gdy widzimy obóz 
żywymi oczami. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. 
Dobranoc. 

Po tych słowach obrzucił zebranych jesz-
cze jednym spojrzeniem, poważnym i okutym 
stalą. Obrócił się i zwartym krokiem odmasze-
rował w kierunku pozostałych baraków. Inni 
wkrótce też zaczęli opuszczać owy zaśnieżony 
kawałek ziemi, idąc w swoich kierunkach i ci-
cho rozmawiając z towarzyszami, najpewniej 
o planach, jakie miały ziścić się podczas kolej-
nych kilkudziesięciu godzin. 

Na samym końcu, wśród opadających piru-
etami płatków śniegu pozostali jedynie Bla-
szeńka wraz z Eifflem. Ten drugi podszedł do 
przyjaciela z wyrazem twarzy serdeczniejszym 
niż zazwyczaj i poklepał jego ramię. 

– Blaszeńka, Blaszeńka... – Pokiwał głową, 
wypuszczając z siebie oddech. Podniósł oczy, 
patrząc na twarz uważnie obserwującego go 
biorobota. – Jutro będziemy wolni, mon ami, 
rozumiesz to? Przekroczymy jedno ogrodze-
nie, przekroczymy drugie i ani się obejrzysz, 
będziemy popijali wino na leżakach, wygrze-
wając tyłki w marsyliańskim słoneczku, z dala 
od tego całego śniegu, baraków, poètes stu-
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pides1 i hołoty strażników. Po prostu wolność. 
Rozumiesz, Blaszeńka?

Biorobot spojrzał na niego swym standar-
dowym uśmiechem. Gdzieś tam w głębi swo-
jego korpusu czuł procesory, raz po raz pona-
wiając i kasując dane sprzeczne z programem 
obliczenia. Jeszcze kilkanaście tygodni temu, 
przed poznaniem nietuzinkowego handlarza 
erotyką, tak prostą frazę skontrowałby po-
wtarzającymi się formułkami o szacunku na-
leżnym strażnikom, zero-jedynkowym posłu-
szeństwie wobec zasad panujących w obozie 
i wielkości poezji wychwalającej Moszczyna. 
Kilkanaście tygodni temu Blaszeńka był zu-
pełnie inną maszyną, znaną wyłącznie z za-
pamiętywania sekwencji rozkazów i komend 
odpowiadających za ich wykonywanie. Kilka-
naście tygodni temu Blaszeńka zwyczajnie nie 
byłby Blaszeńką, maszyną myślącą. 

– Tak, rozumiem. – Wygiął syntetyczne usta 
w nieco szerszym uśmiechu. 

Wtedy jednak zrobił coś, czego żaden z nich 
się nie spodziewał. Biorobot objął przyjaciela 
i uścisnął go. Eiffel, choć z początku był zasko-
czony, odwzajemnił gest. Jego twarz rozjaśniła 
się na dobre, kontrastując z ciemnym zaro-
stem. Chwilę stali tak, aż Blaszeńka nie poluź-
nił uchwytu swoich ramion i powiedział: 

– Tylko istnieje jeden problem. 
– Jakiż to, Blaszeńka?! – Francuz momental-

nie odsunął się, chwytając go za ramiona. 
– Nie napiję się wina. 
Minęła sekunda nim Eiffel wybuchnął nie-

pohamowanym, głębokim śmiechem. Po ko-
lejnej sekundzie zmieszał się z nim drugi 
śmiech, syntezatorowy. 

– To wiesz co? Ha... – odezwał się mężczyzna, 
uspokajając oddech. – Puszkę smaru dosta-
niesz do kieliszka i będzie grało, ha! 

– Tak. Może być – odpowiedział, poprawia-
jąc syntetyczne włosy. 

Eiffel potrzebował jeszcze chwili, by do koń-
ca opanować rozbawienie. Zsunął dłoń z ra-
mienia przyjaciela, otarł nią niewielką łezkę 
z oka i finalnie schował w kieszeni, tak samo 
jak i drugą. 

– Beau, bea2, mon ami... Smar i wino. Żyć, nie 
umierać. Ale no... To od jutra. A teraz chyba 

1 poètes stupides (fr.) – głupich poetów.
2 Beau, bea (fr.) – piękne, śliczne.

będziemy się zbierać, czyż nie? Muszę jeszcze 
pozałatwiać kilka ostatnich spraw, no i oczywi-
ście pożegnać towarzysza Sosenkę! 

– Tak, późno już. Szesnaście minut i czter-
dzieści sekund do godziny jedenastej.

– Sam widzisz, ty mój szwajcarski zegarecz-
ku. Wracaj do siebie, musisz mieć naładowane 
do pełna bateryjki na jutro. 

– Eiffel, także się wyśpij. Oboje musimy być 
jutro sprawni. 

– Prawda, prawda. Prawdę mówisz... – Fran-
cuz pokiwał głową w zadumie. — Więc nie ma 
sensu dłużej tutaj sterczeć. No to do jutra, mon 
ami!

– Do jutra, Eiffel. 
Oboje odwrócili się i odeszli o krok w przeciw-

ne sobie strony, gdy nagle biorobot przystanął. 
– Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie?
Na to Eiffel także się zatrzymał i kiwnął gło-

wą, skrzypiąc niespokojnymi nogami na śniegu. 
– Pewnie. 
– Skąd wiedziałeś, że to napięcie, którym zo-

stałem porażony, mnie nie zniszczy? 
– A pamiętasz, jak wzięli cię do lutowania 

obwodów w skrzynce elektrycznej, gdy praco-
waliśmy przy agregatach?

– Pamiętam.
– I wsadziłeś palce w sam środek obwodu 

elektrycznego?
– … 
– No?
– Pamiętam. 
– To teraz już wiesz, skąd dowiedziałem się, 

że Blaszeńka Leningradczyk prądu się nie boi. 
Blaszeńka pomilczał przez chwilę. 
– Jesteś uważnym człowiekiem – stwierdził 

w końcu. 
– Merci, ale przy zapachu smażonego agre-

gatu nie sposób było tego nie zauważyć. Żegnaj, 
zegareczku! 

Eiffel finalnie odszedł, wtapiając się w ciem-
ność nocy. Biorobot jeszcze przez chwilę wsłu-
chiwał się w skrzypienie jego kroków, zatapia-
jących się w świeżym śniegu. 

Wciąż zastanawiał się nad jego słowami 
o Marsylii. Jaki to będzie stan oprogramowa-
nia, Marsylia? Z jej słońcem, leżakami i wi-
nem? Ciekawe było to, jak bardzo ciepło, ale 
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to prawdziwe, pochodzące od słońca, różniło 
się od chłodu. Blaszeńka kiedyś był w ciepłym 
miejscu, przecież wiosny i letnie miesiące 
w domu Alony Mielnikowej były znacznie cie-
plejsze od wiecznej zimy, jaką zastał w obozie. 
Ból biorobota brał się jednak z tego, że w cza-
sie gdy doświadczał ciepła, nie rozumiał tego 
i nie przeżywał, niczego nie wynosząc z tych 
doświadczeń. Dlatego opowieści Eiffla o Mar-
sylii tak bardzo rozgrzały jego obwody: był cie-
kaw tego, jak to jest być w ciepłym świecie. 

Kiedy świszczący wiatr, rzucający śnieżny-
mi krążkami gdzie okiem sięgnąć, zupełnie 
zagłuszył oddalające się kroki jego przyjaciela, 
Blaszeńka poszedł w kierunku baraku prze-
znaczonego dla biorobotów różnych maści. 
Znajdował się na skraju osady, jako że w obozie 
nie było zbyt wielu maszyn i nie potrzebowały 
one wiele przestrzeni. Barak przystosowano 
do potrzeb androidów: pozbyto się zbędnych 
łóżek, które zastąpiono stacjami ładującymi, 
przy pomocy których każdy mógł naładować 
swoje baterie. Każdy sztuczny, oczywiście.

Jego marsz nie trwał długo. Zalegający 
wszędzie biały puch nie sprawiał mu dużych 
problemów, dzięki czemu trzy minuty później 
skręcał w ostatnią z alei dzielących go od celu. 
Po przejściu kilku metrów w głąb alei usłyszał 
za sobą chrzęst szybkich kroków. Ludzkich 
kroków. Kogoś za nim niosło i Blaszeńka od-
wrócił się, spodziewając zobaczenia znajomej 
twarzy. 

I zobaczył znajomą twarz, a dokładniej ro-
dzynkową facjatę Antona Waleriewicza. W jego 
dłoni coś błysnęło i zanim biorobot mógł jak-
kolwiek zareagować, poczuł, jak z każdej cząst-
ki jego ciała odpływa życiodajne napięcie elek-
tryczne. Jeszcze tylko wyciągnął swą prawicę 
do przodu, lecz zdołał unieść ją na wysokość 
zaledwie kilku centymetrów, kiedy to całko-
wity brak mocy sparaliżował go. Zaniknęły 
impulsy krążące w obwodach, wewnętrzny 
wentylator zamilkł, a dotąd skacząca z kabla 
na kabel iskra zaprzestała swoich figli. Przed 
kamerami Blaszeńki zapanowała ciemność. 

– Jak pomnik – stwierdził Anton Walerie-
wicz, popychając biorobota dłonią. Korpus 
maszyny zapadł się głębiej w śnieg, zostawia-
jąc Blaszeńkę jako statyczną figurę, krzywo 
osadzoną w podłożu. 

– Cacko się przydało, no, no. – Strażnik 
gwizdnął z podziwem, obracając niewielki, 
prostokątny przedmiot w dłoni. – Z jednej 
strony paralizator, z drugiej ściąga z blasza-
nego delikwenta całą bateryjkę. Ać, ać, a głupi 
Sjemon wymienił go za kilka obrazków gołych 
bab. – Cmoknął, myśląc o jednym ze swoich 
współpracowników. – Ać, ać, Sjemon. 

Upewniwszy się, że biorobot na pewno prze-
szedł w stan uśpienia systemu, krępy strażnik 
wyciągnął z kieszeni osadzonej na piersi poły-
skujący świeżym lakierem radiotelefon. Przez 
moment babrał się z wybraniem kanału, a gdy 
już w słuchawce odezwało się głuche ziewnię-
cie drugiego rozmówcy, Anton wykrzywił się 
w zwycięskim uśmiechu i oznajmił: 

– Zosimow, upolowałem go w końcu. W alei 
między siódmym a dziewiątym. Przyjeżdżaj 
z przyczepką, jeszcze dzisiaj weźmiemy go 
pod lupę. 

Radiotelefon odpowiedział mu kolejnym 
westchnieniem i krótkim, acz dosadnym 
„jadę”. Anton Waleriewicz schował go z powro-
tem do kieszeni i zatarł ręce, usatysfakcjono-
wany. Spojrzał jeszcze raz na nieruchomego 
blaszaka, słysząc terkoczący silnik nadjeżdża-
jącego traktorka. Ponad dwugodzinne czato-
wanie w chłodzie wreszcie przyniosło swój 
owoc. 

***

Eiffel przez dobre dziesięć minut zdążył wy-
dreptać głęboką ścieżkę pod ścianą baraku. 
Wyglądał za jego prawy róg, po czym w zamy-
śleniu przechodził na drugą stronę i wychylał 
się zza lewego. Co prawda pierwsza wybiła do-
piero półtorej minuty temu – wciąż brakowało 
wielu uciekających, a ci, którzy przybyli o wła-
ściwym czasie, ukryli się w pobliskim budynku, 
by nie zwracać na siebie uwagi – ale mężczyzna 
i tak się niepokoił. Znał pedantyczną dokład-
ność swego syntetycznego przyjaciela i trudno 
było mu wyobrazić sobie jego spóźnienie. A je-
żeli leży gdzieś, zacięty? Albo nie dorwał się 
do stacji ładującej? „Blaszeńka, durniu, gdzie 
jesteś?” zapytał samego siebie w myślach, po-
nownie spoglądając na biały plac, rozciągający 
się między rzędami baraków. 

– Eiffel. – Usłyszał głos Szpecy zza swoich 
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pleców. – Twój robot już przyszedł. 
Odwrócił się. Dziewczyna, znów przyozdo-

biona dziwacznymi goglami, odsunęła się 
o krok, ukazując stojących w pewnej odległo-
ści za nią Leona i Blaszeńkę, rozmawiających 
z sobą. Eiffel poczuł, jakby z jego serca właśnie 
spadł nie tylko kamień, ale cały, kilkutonowy 
zwał gruzu. 

– Merci – podziękował jej krótko, po czym 
podbiegł do rozmawiających. 

– Blaszeńka, tu jesteś! A ja jak głupi latam 
i cię szukam. Już myślałem, że gdzieś po dro-
dze ci karta pamięci padła i zapomniałeś się 
pojawić, ha! 

Oboje spojrzeli na niego, Leon poważnym 
wzrokiem, który zresztą utrzymywał od wczo-
raj, a Blaszeńka zamigotał kamerami swoich 
oczu, unosząc żywo dłoń na powitanie. 

– Eiffel! Wybacz, właśnie tłumaczyłem Le-
onowi moje spóźnienie – odpowiedział pręd-
ko, uśmiechając się syntetycznymi ustami. 

– Więc jak to było? – Leon przebrał palcami 
dłoni, przenosząc wzrok z powrotem na bioro-
bota. 

– O, też chciałbym się dowiedzieć. 
– Mój wewnętrzny zegarek zawiódł. Gdzieś 

stracił kilka godzin, wciąż podaje godzinę 
dwudziestą i dwadzieścia trzy minuty. 

– Jak to stracił? Podobno w biorobotach 
montują rubidowe Vostoki, one ot tak nie gu-
bią kilku godzin. – Leon spojrzał na niego scep-
tycznie. 

– Tak. To prawda. – Procesory Blaszeńki za-
buczały, szukając odpowiedzi na załatanie ab-
surdalności. – Prawdopodobnie coś się stało 
podczas ładowania, być może w stacji doszło 
do zwarcia. Nie mam danych z kilku godzin, 
pełne naładowanie osiągnąłem też później niż 
zwykle, więc możliwe, że podczas dzisiejszej 
nocy w baraku dla maszyn doszło do jakiejś 
awarii. – Jego nieuszkodzona powieka przy-
mknęła się dwukrotnie. – Tak prawdopodob-
nie było. 

– Hmm... Jeżeli załoga obozu dba o sieć elek-
tryczną tak samo dobrze, jak o przestrzeganie 
zasady niehandlowania z osadzonymi, to jest 
to nawet bardziej niż możliwe. – Eiffel pokiwał 
głową. 

1 Tolle (fr.) – świetnie
2 Laisse moi voir (fr.) – daj mi spojrzeć.

1 Wir gehen (niem.) – chodźmy.

Przez twarz Leona przebiegł cień uśmie-
chu, pierwszego w ciągu tych długich, ostat-
nich dwudziestu czterech godzin. 

– Niech będzie. Robot, Eiffel. – Obrzucił obu 
rozmówców wzrokiem. – Czekamy już tylko 
na Rodię Kamazika i możemy ruszać. Będziemy 
poruszać się wąską kolumną, w odstępach, ale 
wy dwoje idziecie ze mną na początku. Po pierw-
szym ogrodzeniu będziesz na samym tyle, więc 
sprężysz się i podlecisz do mnie, jasne? 

– Tak. – Blaszeńka kiwnął głową. – Rozu-
miem. 

– Tolle1. Czekajcie na mnie przy budce trans-
formatorowej. 

Oboje odeszli pod wskazane miejsce odda-
lone tylko o kilkanaście metrów, ale ciemność 
i nasilająca się zamieć zapewniały odpowied-
nią dyskrecję. 

– I jak się czujesz, Blaszeńka, co? – zagadnął 
Eiffel, rozcierając zziębnięte dłonie. – W końcu 
jesteś pierwszym biorobotem, który spieprzy 
Moszczynowi z obozu. 

– Jak świeżo nasmarowany, Eiffel, ha, ha. 
Tylko w czaszce coś mnie uwiera od rana, a nie 
umiem tam sięgnąć. – Bezradnie sięgnął do 
otwartej bruzdy na czubku swojej głowy. 

– Laisse moi voir2, może ja coś tam zoba-
czę. Albo nie, mam lepszy pomysł, Szpeca się 
na tym zna, zuch dziewczyna, pójdę po nią. 

– Możemy załatwić to póź... – nie dokończył. 
Od strony baraku dało się słyszeć pohukiwa-

nie sowy, a przynajmniej tak mogło wydawać 
się niewprawnemu słuchaczowi. W rzeczywi-
stości był to Leon, gwiżdżący w złączone przy 
ustach dłonie – sygnał dla kręcących się w po-
bliżu konspirantów. Cherlawy Rodia Kamazik 
już stał obok niego wraz ze swoją kochanką, 
młodą dziewczyną o kazachskiej urodzie i cie-
le owiniętym od czubka głowy po łydki chma-
rą szalików. Krótko po nich do przywódcy po-
deszła reszta: Wernyhora, Szpeca, Eiffel wraz 
z Blaszeńką, którzy łącznie stanowili grupę 
kilkunastu osób. 

– Pamiętajcie. Idziemy kolumną, w odstę-
pach. – Leon przestrzegł ostatni raz przed wy-
marszem. – Jeżeli zobaczycie w oddali patrol, 
padacie na ziemię i zakopujecie się w śniegu. 
Wir gehen3, idziemy.
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Grupa ruszyła szybkim, zwartym marszem 
oddalając się od osady baraków. Od ogrodze-
nia dzieliło ich co najmniej kilka kilometrów, 
ale wszyscy, niezależenie od wieku czy sylwet-
ki, utrzymywali prędkie tempo, znosząc je bez 
narzekania. Odstępy między poszczególnymi 
osobami wynosiły tyle, by każdy mógł widzieć 
choćby zarys osoby poruszającej się przed nią 
i za nią. Ci, których wzrok nie domagał, poru-
szali się w parze z innym konspirantem. Hu-
cząca żywiołem noc przybierała na swej sile, 
ciskając wokół płaty śniegu, tnące powietrze 
niczym zęby tartacznej piły. 

Blaszeńka uregulował spojrzenie swych 
kamer, podbił nasycenie barw i wzmocnił ich 
kontrast. Dzięki temu mógł sięgnąć wzrokiem 
nieco dalej i maszerować bez obaw. W końcu 
ujrzał na horyzoncie ciemny pas, rozciągnięty 
za horyzont. Z rzadka błyskały na nim minia-
turowe punkty, iskry przeskakujące z jednego 
drutu na kolejny. Siatka, pas ziemi niczyjej, ko-
lejne ogrodzenie – tylko te trzy rzeczy odgra-
dzały ich od marsyliańskiego słońca. 

Dotarli do granicy po nieco ponad godzi-
nie marszu. Ich kolumna ponownie zbiła się 
w zwartą grupę, ku niezadowoleniu Leona, nie-
zezwalającego nawet na sekundę odpoczynku. 

– Robot, już. Rób, co do ciebie należy. 
Blaszeńka kiwnął głową, prostując rozgrza-

ne nogi. Zbliżył się do siatki. 
„Tylko chwila. Poczekasz, aż wszyscy przej-

dą i będziesz mógł puścić. Zero, jeden. Do ro-
boty”.

Chwycił za najniżej położony drut. W tej 
samej chwili metal rozbłysnął iskrami prze-
wodzonego napięcia, a Blaszeńka wyczuł, 
jak w jego obwody wstępuje energia, zdol-
na do zabicia każdego człowieka. Chwytała 
za podzespoły, paraliżowała pracę proceso-
rów, raziła kable, jednym impulsem przypra-
wiając biorobota o powódź ostrzeżeń, alar-
mów, wszczynanych i kasowanych komend. 
Ryknął syntezatorowym, jednostajnym krzy-
kiem i zaczął naciągać zwoje, jeden po drugim. 
W ogrodzeniu powstała dziura. 

– Szybko! Jeden za drugim! – warknął Nie-
miec i jako pierwszy przedostał się na drugą 
stronę. 

Za nim poleciał Eiffel, Rodia z Kazaszką, 
dziad Wernyhora oraz wszyscy pozostali ze 

Szpecą na końcu. Blaszeńka, ostatkiem na-
pędzanej eterycznymi komendami świado-
mości, zgiął kończyny i mozolnie przeczoł-
gał się pod drutami. Padł po drugiej stronie, 
rzężący maszynami, roztaczając wokół sie-
bie swąd palonego plastiku. 

– Blaszeńka, żyjesz?! – Eiffel podbiegł do niego, 
wahając się z zamiarem podniesienia przyjaciela. 

Z biorobota dobiegło krótkie, telefoniczne 
pikanie, kilka brzęknięć i jednostajny szmer. 

– Żyję – odezwał się w końcu, nie odrywając 
twarzy od podłoża. 

Wśród uciekających dało się słyszeć ode-
tchnięcie pełne ulgi. Eiffel kucnął i chwy-
cił Blaszeńkę za ramiona, przewracając go 
na plecy. Syknął, porażony prądem, ale prędko 
się rozjaśnił, widząc, jak kompan powoli pod-
nosi się, siadając.

Chwila minęła, zanim Blaszeńka ogarnął 
wewnętrzny chaos swojego systemu. Alarmy 
mozolnie zanikały, a reszta grupy niechętnie 
ruszała w dalszą drogę. 

– Dasz radę iść dalej? – zapytał Eiffel, poma-
gając mu się podnieść. 

– Tak. Tak, dam. Możemy iść dale... – Bla-
szeńka nie dokończył. 

Zatrzymał się, stając w miejscu na bacz-
ność, wyprostowany jak na sklepowej wysta-
wie. „O co chodzi?” – zapytał sam siebie w ete-
rze własnej, wygenerowanej świadomości. 
Spróbował poruszyć się, postawić jeden krok. 
Nic. Impulsy dobiegające do wszystkich zaka-
marków jego korpusu zanikały bez śladu. Ko-
lejna i jeszcze jedna próba. Zero efektów. 

– Blaszeńka? Co jest? – Eiffel spojrzał w ka-
mery jego oczodołów z niepokojem rozlewają-
cym się na jego twarzy. 

Biorobot zażądał od systemu oddania ete-
rowi władzy nad jego ciałem. System milczał.

„Reset, chociaż zresetuj się”. 
Program pozostawał głuchy na jego błaga-

nia. Iskra krążyła bezbłędnie po jego ciele, im-
pulsy rozchodziły się poprawnie, diagnostyka 
nie wykazywała żadnych wartości poza grani-
cami normy. 

– O co chodzi? Ogrodzenie cię przysmaży-
ło? Halo, powiedzże coś! – Francuz pobladł, za-
machał kilkakrotnie przed jego soczewkami. 

To nie miało w sobie żadnej logiki. Nie za-
trzymała go usterka, błąd, system ani on sam. 
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Jego świadomość pozostawała wolna, a jednak 
nijak mógł wpłynąć na to, co się działo z jego 
podzespołami. Tak jakby coś go zablokowało, 
odebrało wszelką władzę nad ciałem. 

Mężczyzna przystawił ucho do jego kor-
pusu. Odpowiedziało mu jedynie jednostaj-
ne brzęczenie wewnętrznych mechanizmów, 
w żaden sposób niedające mu odpowiedzi 
na to, co stało się z jego przyjacielem. 

– Eiffel, do cholery! Czemu stoisz?! – Zza 
nich dobiegł szorstki głos Leona. 

– Coś sparaliżowało Blaszeńkę, ani się ru-
szy! – Po raz pierwszy w jego głosie rozbrzmia-
ła bolesna nuta, przemycająca w sobie rodzącą 
się panikę. 

A wtedy zero stało się jeden i Blaszeńka 
zrozumiał. To nie on się zatrzymał. On został 
zatrzymany. Z przerażeniem zażądał od syste-
mu kolejnej diagnostyki. Wszystkie impulsy, 
które w tym momencie sterowały nim, pocho-
dziły z głowy. Z miejsca, które od dzisiejszego 
poranka uwierało jego procesory. Z zewnętrz-
nego źródła. 

– Daj mi jakiś badyl, patyk, cokolwiek, zre-
setuję go! 

– Czekaj no, zawołam Szpecę... 
Leon odbiegł na zaledwie dwa metry, gdy 

ciemność wyjącej nocy rozerwał huk serii wy-
strzałów działka automatycznego. Potężne 
pociski przeszyły ziemię niczyją, podnosząc 
wybuchy śnieżnych czap. Wśród uciekających 
rozległ się krzyk, ktoś padł na ziemię. Inni roz-
biegli się w panice, inni rzucili się w śnieg, 
ostatnich sparaliżował strach. 

Potężne reflektory rozgromiły mrok, roz-
błysnąwszy z obu stron. Spomiędzy ich bole-
śnie jasnych ślepi wyłonili się strażnicy, celu-
jący do konspirantów.

To, co działo się później, Blaszeńka widział 
niczym w zwolnionym tempie. 

Konspiranci znaleźli się w celi śmierci, 
otoczeni uzbrojonym oddziałem strażników 
i ogrodzeniem pod śmiertelnie wysokim na-
pięciem. Dowódca krzyknął coś przez mega-
fon, ale konspiracja z krzykiem rzuciła się do 
ucieczki. Strzelały potężne działka, karabiny 
ryły wszystko. Kule rozrywały uciekających. 
Eksplodował chaos i śmierć. Szpeca zaległa 
gdzieś w śniegu. 

– Blaszeńka... – Eiffel spojrzał prosto w ka-
mery biorobota. Chwycił go za ramiona. W jego 
oczach, pełnych niezrozumienia i rozpaczy, 
zaperliły się łzy. – Obudź się, Blaszeńka... 

Rodia Kamazik rzucił się w kierunku ucie-
kających, nie wypuszczając dłoni Kazaszki. 
Gdy upadał, pociągnął ją w swoje objęcia. 
Stary Wernyhora, dogorywając, recytował nie-
zrozumiałe słowa.

– Blaszeńka, przyjacielu, mon ami... Musimy 
uciekać, Blaszeńka... – Potrząsnął nim, jakby 
z nadzieją na to, że to coś da. – Proszę, obudź 
się... – Łzy spłynęły po trupio bladych policz-
kach, a w ich niezmąconej głębi odbijały się 
błyski wystrzałów. 

Leon najdłużej zwodził pociski, rzucając się 
jak osaczone zwierzę. Przyjął na siebie pierw-
szą, drugą, trzecią kulę, dopiero wtedy upadł. 
Jednak nawet wtedy nie dał za wygraną. Z sza-
leństwem na twarzy czołgał się po ziemi, cią-
gnąc ciało ręką, a drugą tamując krwawienie. 
Z wielkim wysiłkiem odepchnął się raz jeszcze 
i tak zaległ, wzrokiem sięgając ku ogrodzeniu 
i skrytym w ciemnościach obozie. Wyciągnął 
dłoń do przodu, zagarnął nią garść śnie-
gu i uniósł głowę po raz ostatni, wykrzywia-
jąc usta w potwornym grymasie. Po tym padł 
w biały puch bez życia. 

– Blaszeńka... Ja nie idę bez ciebie, Blaszeń-
ka... Błagam... – Francuz wybuchnął gorzkim 
płaczem i zwiesił się na nieruchomym ra-
mieniu przyjaciela, powoli osuwając się niżej, 
aż w końcu zatopił swe łkanie w jego płaszczu. 

„Eiffel... Michaił... Przepraszam cię. Wy-
bacz mi, proszę”. Biorobot odezwał się do swej 
świadomości, patrząc beznamiętnie na masa-
krę rozgrywającą się przed nim. „Wybacz mi, 
bo przeze mnie nie dotrzemy do Marsylii. Mi-
chaił, zrozum, proszę. Nie chciałem”. 

Wśród huku broni, krzyków umierających 
i płaczu Francuza rzeź dobiegła końca. Strażni-
cy zwiesili automaty i ruszyli na pobojowisko. 

– Nie dobijać rannych. Reszcie osadzonych 
przyda się odpowiedni przykład. – Z jednego 
z łazików gąsienicowych zeskoczył komen-
dant Kuszakiew w towarzystwie Antona Wale-
riewicza i biotechnika obozowego, Zosimowa. 

W czasie gdy jego podkomendni znosili cia-
ła i rannych na wozy, on zbliżył się do unieru-
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chomionego biorobota i ściskającego go męż-
czyzny. Podeszli od tyłu, a Kuszakiew gestem 
dłoni wstrzymał Waleriewicza przed czymkol-
wiek więcej. 

– Widzisz, Michaile Produnowie – powie-
dział, na co Francuz zdawał się pozostawać 
zupełnie głuchy. – Jestem sprawiedliwym ko-
mendantem. Dałem wam dobre prawo. Nie 
karałem za czyny, których nie popełniono. Nie 
zaglądałem w karty pamięci biorobotów. Sza-
nowałem moich podopiecznych. – Odetchnął. – 
Ale ty, Michaile Produnowie, nie dajesz mi 
wyboru. W końcu zostaliście złapani podczas 
popełniania zbrodni. Nie musiałem niczego 
oglądać ani analizować. Wystarczyło, że byłem 
tu z wami. 

Machnięciem dłoni nakazał Antonowi 
oderwanie uciekiniera od biorobota, zaś sam 
podszedł do niego wraz z Zosimowem. Wale-
riewicz odciągnął go za kołnierz i postawił do 
pionu, trzymając na muszce. Twarz Michaiła 
była złamana rozpaczą, jednak wciąż nie odry-
wał oczu pełnych łez od Blaszeńki. 

– Widzisz, Michaił, bioinżynieria to bardzo 
trudna rzecz, której działania nie rozumiem 
w pełni. Wiem natomiast, że dostęp do karty 
pamięci jest trudny i wyciąganie jej co rusz 
byłoby zwyczajnie nieopłacalne. Dlatego zna-
lazłem inny sposób. Zosimow?

Inżynier posłusznie skinął mu głową i na-
sunął na oczy specjalistyczne gogle, identyczne 
do tych, które nosiła Szpeca. Ich szkła przysło-
niły pewien żal, jaki rysował mu się na twarzy. 
Z kieszeni dobył parę wydłużonych szczypiec 
i sięgnął nimi do bruzdy ziejącej w głowie bio-
robota.

Ciągnąc, jednym ruchem wyrwał z niej nie-
wielką, stożkowatą część zakończoną podłuż-
nym drutem. Równocześnie z tym Blaszeńka 
poczuł, jak obcy wpływ opuszcza całe jego cia-
ło. Zupełny zanik dotychczasowego impulsu 
zgiął go w pół i rzucił na ziemię, topiąc w śnie-
gu. Nie 
mógł się podnieść. System nie wracał do 
normy. Spróbował ponownie i jedynie lekko 
drgnął. 

„Przepraszam, Michaił. Naprawdę cię prze-
praszam. Nie chciałem tego. Uwierz mi”.

– Ten niewielki kawałek metalu pozwala mi 

widzieć i słyszeć to, co biorobot, a także prze-
jąć kontrolę nad całym jego systemem. Fascy-
nujące, nieprawdaż? 

Eiffel milczał. Spojrzał jeszcze raz na swoje-
go przyjaciela, po czym przeniósł wzrok na ko-
mendanta. Zwiesił głowę. 

– A najciekawsze w tej historii jest to, 
że o waszej klęsce zadecydowałeś ty, Micha-
ile. Towarzysz Waleriewicz od dawna miał was 
na oku i gdy tylko otrzymaliśmy prototyp, od 
razu wiedział, w której maszynie należy go za-
montować. Osobiście uważam to za sprawie-
dliwość losu. Antonie?

– Tak jest, towarzyszu komendancie? 
– Odprowadźcie Michaiła Produnowa do ła-

zika. I powiadomcie protokolanta, że jutro cze-
ka nas apel specjalny. 

– Tak jest, towarzyszu komendancie. A co 
z tym? – Wskazał ruchem ręki nieruchomego 
biorobota. 

– Później ktoś po niego przyjdzie. Na razie 
zostawimy go tu. 

– Tak jest. 
Waleriewicz pociągnął za sobą Eiffla. Fran-

cuz szedł bez oporu, lecz kiedy miał wsiąść 
na pokład gąsienicówki, zaczął wyrywać się 
w rękach krępego strażnika, wrzeszcząc:

– BLASZEŃKA! BLASZEŃKA! BLASZEŃ-
KA! – Jego donośny głos rozbrzmiał echem 
wśród iglastych lasów i całego ogromu nocy. – 
BLASZEŃKA! BLASZEŃKA! BLASZ... 

Na pasie ziemi niczyjej rozległo się głuche 
plaśnięcie. Anton Waleriewicz z powrotem 
zawiesił automat na ramieniu i podniósł nie-
przytomnego uciekiniera, wrzucając go na po-
kład łazika z pomocą innego strażnika. 

– Szaleńcy – mruknął Kuszakiew, wspinając 
się na pokład sąsiedniego pojazdu.

Stojący obok Zosimow nie odpowiedział mu 
niczym. 

Z rykiem silników, pojazdy odjechały z miej-
sca rzezi. Pozostawiły po sobie jedynie zbroczo-
ny krwią śnieg, ciemność i samotnego biorobota. 

Wiele czasu minęło, nim Blaszeńka zdołał 
odzyskać kontrolę nad swymi podzespołami. 
Podniósł się, gdy horyzont zaczynał szarzeć. 
Uklęknął. Wśród szumów nieodległych sosen 
wciąż słyszał ten potworny wrzask. 

Uniósł dłoń, otworzył ją. Spoczęło na niej 
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kilka płatków delikatnego, porannego śniegu. 
Śnieg się nie roztapiał. 
Tylko budzący się dzień słyszał, jak bolesny, 

syntezatorowy krzyk na długi czas rozerwał ci-
szę gdzieś pomiędzy dwoma ogrodzeniami. 

Samuel Gidel
Laureat „Literackiego Fenixa”. Obecnie 
należy do Sekcji Literackiej. Wybuchowy 
i pozytywnie napromieniowany entuzja-
sta literatury z gatunku postapo, zwłasz-
cza nawiązującej do czasów ZSRR. Nie 
znam większego fana Uniwersum Metro.
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