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Znikający punkt 

***

Miasteczko Dolne Wzgórza znajdowało się niedaleko Gór Wężowych w Norwegii. Znane 

było z kilku agencji detektywistycznych oraz szkoły wojskowo-policyjnej. Sulea skończył właśnie 

taką szkołę i założył prywatną agencję detektywistyczną. Nie miał powodzenia ze zleceniami. Cho-

ciaż przyjmował je (tak samo jak inni detektywi) z tablicy zleceń, nigdy nie udało mu się żadnego 

zadania ukończyć. Stąd miał niskie zarobki, małą renomę oraz kawalerkę-biuro, w której trzymał 

dokumenty nieukończonych zleceń. Był kiepski w tym, co robił. Inni detektywi wykorzystywali 

jego naiwność oraz łagodne usposobienie i wyciągali od niego informacje na temat zleceń, które 

później  kończyli  zamiast  niego.  Uważali  go za dziwaka,  bo może był  rzeczywiście dziwakiem. 

W końcu rozmawiał sam ze sobą. Jego opiekun, jak go nazywał Sulea, czasami doradzał mu, jak ma 

postąpić, lecz nie zawsze go się słuchał. Może dlatego uchodził za kiepskiego.

Sulea nie miał szczęścia do kobiet. Przez jego łagodne usposobienie, kobiety uważały, że nie 

jest stanowczym mężczyzną i chyba miały rację. A stanowczość w tym miasteczku była uznawana 

za bardzo dobrą cechę. Z tą cechą inni detektywi mieli łatwiej. Dorobili się kochających żon, dzieci 

i kochanek. Zatem nasz samotny detektyw trochę nad tym ubolewał. Jednak uważał, że ma szczę-

ście, gdyż część jego kolegów po fachu, musiała się tłumaczyć z posiadanych kochanek swoim żo-

nom. „Tacy stanowczy, a nie mają szczęścia w miłości”. Mawiał sobie, oszukując się, że gdyby on 

miał żonę, nie postępowałby w tak głupi sposób. Można powiedzieć, że Dolne Wzgórza słynęły ze 

spraw rozwodowych – zarówno w winie żon, jak i mężów.

Czasem opiekun wskazywał mu jakąś pannę, czasami odradzał. I tak od przypadku do przy-

padku Sulea zdobywał pewne doświadczenia miłosne.

Po pewnym czasie znalazł dziewczynę, która stała się dla niego tą jedyną. Mieli zamiar się 

pobrać, gdy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, w którym zginęła. Choć nie miał na to większego 

wpływu, obwiniał się, że nie posłuchał swojego opiekuna i zgodził się na jej wycieczkę do Paryża. 

Samolot miał awarię i spadł do Bałtyku.

Do dzisiaj posiadał zdjęcie Weroniki.

Przez pewien czas chodził załamany, ale cóż – trzeba żyć dalej. Jego rozmowy ze sobą wte-
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dy się nasiliły.  Koledzy chcieli go leczyć psychiatrycznie, ale psychiatrzy mówili,  że Sulea jest 

zdrowy na umyśle. Dali mu antydepresanty i puścili wolno, nie wiążąc go w okowach szpitala psy-

chiatrycznego. Chodził do psychoterapeuty przez pewien czas, który też stwierdził, że nic, oprócz 

załamania nerwowego, mu nie dolega. 

Znowu stał się samotny.

 

*** 

 

Detektyw skierował się ze swojego domu do tablicy zleceń, która znajdowała się koło pobli-

skiego budynku policji. Przez drogę rozmawiał ze swoim przewodnikiem. Tylko on potrafił go usły-

szeć, więc ukrywał ten fakt przed lekarzami i innymi z tego towarzystwa.

„Wiedz, że musisz zacząć działać – usłyszał detektyw. – Coś mrocznego zbliża się do mia-

sta. Nie jestem jeszcze w stanie określić, czym jest, ale może być niebezpiecznie”.

– Wiem, wiem, ale dlaczego ja? – Zezłościł się Sulea. – Nie mogłeś wybrać kogoś bardziej 

kompetentnego? Ludzie się dziwnie na mnie patrzą, odkąd zacząłem rozmawiać z tobą. Odkąd się 

pojawiłeś po tym wypadku, stałem się pośmiewiskiem wśród śledczych i dziwakiem wśród ludzi. 

 Podczas gdy Sulea kończył monolog, minął kilku znajomych, nie zauważając ich. Między 

nimi znajdowała się dziewczyna, którą kiedyś kochał, lecz bez wzajemności. Teraz bardzo go zabo-

lało, gdy ta zaśmiała się wraz ze znajomymi. Posłyszał, jak mówili o nim.

– Widzicie tego ofermę? Znowu gada ze sobą. – Śmiech.

Sulea już nie chciał się obracać, by ripostować. Stwierdził, że to nie ma sensu.

„Nie przejmuj się nimi. Nawet jak rozwiążesz tę sprawę, to będą się z ciebie śmiali”.

– Jaką sprawę?

„W ogóle mnie nie słuchasz. Coś mrocznego…”.

– Wiesz, na razie mało to mnie obchodzi.

„A powinno. A powinno” – powiedział jego stróż i zamilkł rozdrażniony. Detektyw tymcza-

sem spotkał jednego ze znajomych z akademii policyjnej.

– Witam – powiedział ufnie Sulea.

– No cześć. Co tam u brzuchomówcy, nadal rozmawiasz z pustym żołądkiem? – Miran wi-
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docznie chciał ośmieszyć Suleę. Gdy chodzili do szkoły, Sulea próbował pomagać mu, jak mógł. 

Można by powiedzieć, że gdyby nie on, Miran nie ukończyłby akademii, po której widocznie się 

rozpasł, pracując przy biurku.

– Na szczęście mój brzuch nie zasłania mi penisa, gdy spoglądam na dół. – powiedział kąśli-

wie detektyw. – A co z twoją żonką? Nadal robi burdel w domu?

– Ty… Zapamiętam to sobie dziwolągu. Jeszcze mnie popamiętasz. I żaden głos ci nie po-

może. – Po czym Miran odszedł śpiesznym krokiem.

„Za ostro… No ale chyba mu się należało” – stwierdził przewodnik.

– No pewnie, że należało się… Grubej beczce. – Ostatnie dwa słowa powiedział głośniej, by 

Miran usłyszał. – Tyle, co mu pomogłem… – Zdziwił się cicho.  – Zero wdzięczności!

Gruby policjant zatrzymał się, odwrócił się i pokazał w kierunku Sulei wała.

Detektyw uznał, że do kretyna nie trzeba się wysilać i poszedł dalej.

Po pięciu minutach doszedł do tablicy zleceń. Opiekun skierował wzrok Sulei na zlecenie 

z dość dziwną zaliczką. 

– Jesteś pewny? – Powiedział mimo obecności kolegów z komisariatu. Dziwnie się na niego 

spojrzeli, ale to zignorował.

„Tak. Zacznij od niej”.

Sulea dwuznacznie się uśmiechnął, bo zaliczką tej sprawy był pocałunek zleceniodawczyni, 

a zapłatą „Może coś więcej” – przeczytał w myślach detektyw. Zerwał kartkę w pośpiechu i udał się 

do domu, by odpowiednio się przygotować.

 

*** 

 

Kawiarnia „Black and White” to jedna z lepszych kawiarni w mieście. Sulea musiał wydać 

trochę kasy i nadszarpnąć i tak mały budżet. Zawsze przychodził wcześniej, by klienci nie czekali 

na niego. Dzisiaj  przyszedł o wiele wcześniej,  bo w końcu szykowała się praca jego życia.  No 

i dość ciekawa zapłata…

Anioł przez ten czas nie odzywał się do niego w ogóle.

Elen przyszła po dwóch godzinach czekania. Kelner denerwował się przez ten czas, że zwa-
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riowany detektyw zajmuje najlepszą miejscówkę i próbował sugerować Sulei, by się wyniósł, bo 

jak sam mówił to „renomowana kawiarnia”. Jednak gdy ona przyszła, piękna szatynka, odpuścił. 

W końcu nie wyrzuci takiego gościa z „renomowanej kawiarni”.

Elen usiadła naprzeciw detektywa. Oprócz kruczoczarnych, kręconych włosów wyróżniała 

się prześwitującą czarną bluzką, zza którą widać było czarny wyzywający stanik. Jednak nie to 

przykuło uwagę Sulei. Kobieta ta nosiła odwrócony pentagram.

Detektywowi zapaliła się czerwona lampka, jednak wyczuł uspokajający ton w głosie anio-

ła, który powiedział mu, by został. 

– Mam na imię Elen – przedstawiła się klientka, podając mu rękę. 

Z początku  detektyw nie wiedział, co ma zrobić, czy pocałować, czy uściskać, ale ostatecz-

nie pocałował. W końcu to dama, a nie jeden z jego kolegów.

– Witam. Nic nie napisała pani w zleceniu o tym, jakie zadanie na mnie czeka. Czy możemy 

przejść do konkretów?

– Tak oczywiście. Moja przyjaciółka zniknęła. Dawno się z nią nie widziałam i ostatnio 

chciałam ją odwiedzić, ale nigdzie jej nie mogłam znaleźć. Nie było jej w domu ani w miejscach, 

w których zazwyczaj spędzała czas. Gdy dzwoniłam do niej, telefon odzywał się w jej mieszkaniu. 

Czy pomoże pan mi jej szukać? – Elen spojrzała na Suleę błagalnym wzrokiem. Sulea popatrzył się 

w jej oczy. Zauważył coś, co nie będzie mu dawało spokoju przez resztę dnia. Była w nich wład-

czość oraz błysk szaleństwa. Zamyślił się chwilę i odpowiedział.

– Dobrze, pomogę pani. Niech pani…

– Elen, mów mim Elen. – Uśmiechnęła się zalotnie.

– Elen… Ładne imię – odpowiedział. – Skoro jesteśmy na ty, to czy mogłabyś powiedzieć 

gdzie mieszka twoja przyjaciółka?

– Ema mieszka w nowym budownictwie na Jaskółczej. Jak chcesz, mogę dać ci zapasowy 

klucz.

– Dzięki, bardzo się przyda.

Już Sulea miał zakończyć rozmowę i iść do mieszkania Emy, gdy Elen wstała od stołu i po-

deszła do niego. Sulea im bardziej wpatrywał się w jej oczy, tym bardziej poddawał się jej urokowi. 

Przysunęła się bliżej i dała mu zaliczkę – pocałowała go. Był to pocałunek głęboki. Jednocześnie 

coś wniknęło w umysł Sulei. Ta postać – ciemnoskrzydły anioł zaczął się śmiać z Sulei. Gdy Elen 
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skończyła, wiedział, że nie tylko on miał ze sobą opiekuna. Elen miała go też, z tym że był on tym 

złym. A teraz cząstka zła gnieździła się w umyśle detektywa, jego zaś opiekun rozpoczął samotną 

walkę ze złem, które zaczęło powoli narastać.

*** 

Detektyw stał przed drzwiami mieszkania Emy. Przez chwilę się wahał, ale w końcu prze-

mógł się i otworzył drzwi. To, co zastał, lekko nim wstrząsnęło. Ściany małej kawalerki pomalowa-

ne na czarno, a na jednej z nich, naprzeciwko biurka, na którym stał komputer, był dodatkowo wy-

malowany czerwoną farbą odwrócony pentagram. Taki sam, jaki widział na szyi Elen. Podszedł do 

biurka i uruchomił komputer. Spodziewał się, że hasło będzie blokowało dostęp do danych. Po kil-

ku próbach włamania się do profilu Emy, zaczął szukać poszlak w szufladach. Po chwili znalazł 

czarny dziennik z pentagramem.

„To jakaś sekta czy co?” – spytał sam siebie i przestraszył się, gdy jakiś głos zaczął do niego 

mówić. Nie był to jego opiekun. Raczej to głos kogoś, kto przez wieczność do tego momentu za-

mienił się w zło. Zło, które nienawidziło ludzi i zazdrościło im jednocześnie.

„Ha, ha. A może i sekta, kto to wie. Zawsze znajdą się tacy jak ty, którzy chcą mi przeszko-

dzić. Nie na długo… Ha, ha, ha”.

Detektyw otrząsnął się, jakby na jego głowę wylał ktoś kubeł zimnej wody. Popatrzył na 

dziennik jakby miał się zamienić w żmiję. Z lękiem go otworzył. W końcu to jakiś trop.

W dzienniku znajdowały się poprzekreślane zdjęcia różnych osób. Pod każdym z nich wid-

niał opis danej osoby, co zrobiła nie tak i jaką śmiercią umarła.

„To jakiś notatnik śmierci czy co? Może jeszcze ukaże się koło mnie Shinigami, japoński 

bóg śmierci z „Death Note”, i zacznie wcinać jabłka”. – Detektyw roześmiał się histerycznie, po 

czym dalej kartkował pamiętnik Emy.

Niektóre osoby znał z telewizji. Byli to politycy, sportowcy, dziennikarze… Wszyscy oni 

umarli lub zginęli tragiczną śmiercią. Śmiercią opisaną w tym notatniku…

W końcu dotarł do ostatniego zdjęcia.

Na zdjęciu zobaczył przyjaciółkę Emy – Elen. Na szczęście jeszcze nieskreślona. Podpis 

pod zdjęciem mówił, że Ema chciała skończyć z uśmiercaniem ludzi. Elen wg tego wpisu była pro-
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wodyrką tego procederu.  Za tym zdjęciem widniało kilka pustych kartek, a na końcu modlitwa 

śmierci:

Boże śmierci i Zaświatów

Nija wielki i szalony

Odejmij rok z mego życia kwiatu

By wrogów skuć i zabrać do swej żony

Żona twa Czeluścią zwana

Niechaj woła dana, dana, dana…

 

Pod modlitwą stała notatka:

 

„Podczas modlitwy należy wyobrażać sobie, jaką śmiercią ma zginąć dana osoba”.

 

Sulea podrapał się po głowie.

„W niezłe bagno wpadłem”.

Teraz dopiero zauważył zdjęcie Emy. Była drobną kobietką, jeszcze niższą niż Elen. W prze-

ciwieństwie do Elen miała blond włosy i okrągłą twarz. Pracodawczyni Sulei miała ją bardziej wil-

czą. Ema jednak miała taki sam wisiorek jak Elen.

Podszedł do zdjęcia.  Obramowanie było stare jakby wycięta z hebanowej ramki większego 

obrazu. Dotknął zdjęcia i wtedy zobaczył Emę. Jakby niewyraźną. Stała w ogniu i krzyczała prze-

ciągle w jego głowie o pomoc.

Usłyszał krzyk intensywny, niczym zawodzenie Banshee, kobieca zjawa zwiastująca śmierć. 

Odskoczył od obrazka jak poparzony.

„Kiedyś to szaleństwo musi się skończyć”.

„Ha, ha... – znowu usłyszał śmiech tej istoty – szaleństwo nigdy się nie skończy”.

Wyparł z umysłu ten okropny śmiech i zamknął za sobą przeklęte mieszkanie.

Gdy już zaczął wracać do domu, głowa zaczęła mu pękać od walki, jaką podjął Michael 

z Niją – bogiem śmierci i zaświatów. W końcu tak bardzo go zamroczyło, że zacząć widzieć jak 
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Nija ciska kulami negatywnej energii w Michaela, który tarczą ze światła bronił się, a ciskał pioru-

nami. Sulea prawie się przewrócił i dopiero wtedy zaczął krzyczeć.

– Odwalcie się od mojej głowy! To, do cholery, nie jest pole walki. Idźcie, do diaska, gdzieś 

indziej.

W końcu się uspokoiło. Natomiast w normalnym świecie dopiero miało się zacząć.

Tym krzykiem detektyw zwrócił na siebie uwagę trzem opryszkom. Jeden z nich wyciągnął 

nóż, drugi jakiś drąg. Trzeci zaczął uspokajać kolegów, mówiąc coś o szaleństwie Sulei.

Ten z drągiem ustąpił,  a ten z nożem podszedł do Sulei i już chciał zadać mu cios, gdy 

z czystego nieba trafił go piorun. Detektyw zadzwonił po karetkę, a sam oddalił się z miejsca zda-

rzenia.

 

*** 

 

Detektyw, gdy wrócił do domu, wziął prysznic i położył się zmęczony. Nie mógł jednak za-

snąć. Podszedł do zdjęcia swojej zmarłej dziewczyny Weroniki i jakby pod wpływem impulsu do-

tknął go.

Ukazała mu się wizja. W tej wizji Weronika siedziała na kocu w trawie i słuchała skrzypka. 

Skrzypek ten wydawał ze swojego instrumentu raz szybkie i wesołe melodie, a drugim razem smut-

ne i powolne.

Otworzyła oczy i spojrzała błogo w stronę Sulei. 

– Łado cię obroni i pokona cień.

Sulea zamknął oczy, a gdy je otworzył, wizja się skończyła.

„Łado, Michaelu czy jak cię zwą, w coś mnie wplątał”.

Wtedy do detektywa przemówił łagodny głos.

„Moje imię nie ma znaczenia. Ta gra jest niebezpieczna, ale warta świeczki. To pojedynek 

światła z cieniem. Zostałeś wybrany do wielkiej rzeczy”.

„Nikt mnie nie pytał o zdanie” – warknął w myślach Sulea. Nastała cisza, Sulea położył się 

i w końcu zasnął.
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*** 

 

Gdy detektyw się obudził, dostał od Łady następne zadanie. Miał wziąć kolejne zlecenie. 

Ubrał się szybko i poszedł w kierunku posterunku policji.

Ludzie  patrzyli  się  na niego jeszcze  dziwniej  niż  wczoraj.  Prawdopodobnie  rozeszła  się 

wieść o tym, co się stało temu chłopakowi. Niektórzy nie tyle schodzili mu z drogi, co przechodzili 

na drugą stronę ulicy.

Gdy doszedł do posterunku, znajomi policjanci patrzyli na niego tak, jakby miał jadowitego 

węża w kieszeni i mógł go użyć w każdej chwili.

Zlecenie od anioła już na niego czekało. Tym razem rodzina Walczków zgłosiła zaginięcie 

córki Leny. Znał ją od dziecka. Można powiedzieć, że była trochę dziwniejsza od niego za czasów, 

gdy chodzili  do jednej  klasy w podstawówce. Zawsze odstawała od grupy.  Czasem stawała się 

obiektem kpin i niektóre dzieci bardziej jej dokuczały. A teraz ona zaginęła.

Na tablicy zleceń widniała nagroda o wartości pięciu tysięcy koron.

Sulea skierował swe kroki do posesji rodziców Leny. Był to mały zadbany dworek. Zadzwo-

nił do bramy. Otworzył mu miły głos jej matki.

Sherry to dość wysoka kobieta. Nawet teraz, gdy już wyrósł na mężczyznę z małego chłop-

ca, przewyższała go o dziesięć centymetrów. 

– O, pan Sulea. Ależ ty wyrosłeś. Ostatni raz widziałam cię, gdy kończyliście z Leny podsta-

wówkę. 

– Witam, pani Sherry. Przychodzę w sprawie zaginięcia pani córki.

– O, to teraz jesteś detektywem. Kiedy to ukończyłeś szkołę policyjną?

– Około piętnastu lat temu.

– Wiesz Sulea, trochę się martwię o ciebie. Mówią o tobie ludzie niestworzone historie. Mó-

wią, że gdy straciłeś żonę, to oszalałeś. A jeszcze ta historia z chłopakiem, na którego spadł piorun 

z jasnego nieba. To wiele komplikuje. 

– Co komplikuje, proszę pani?

– Nie wiem, czy mogę ci zaufać i oddać w twoje ręce życie mojej córki. No ale, z Leny zna-

łeś się od dziecka, i wcale jej nie dokuczałeś. – Zamyśliła się. – Może podejmę to ryzyko. 
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Sulea się zmieszał. To mała mieścina i nie minęła doba, kiedy plotki na jego temat się roz-

niosły. Jednak dostał tę robotę. W końcu z Leny łączyły go dobre relacje. 

– Przejdźmy do rzeczy. Kiedy ostatni raz widziała pani córkę?

– To było dwa dni temu. Odprowadziłam ją do domu. Biedaczka miała ciągle te koszmarne 

lęki. Sama nie chciała wychodzić z domu. Musiałam ją prowadzać do sklepów. W ogóle bała się za-

tłoczonych miejsc. Wcale przez to nie chodziła do kościoła. No i ta figurka. Zakupiła ją, gdy byli-

śmy na safari w Afryce. Dziwne jest to, że wtedy jeszcze panowała nad swoimi lękami. Odkąd ją 

kupiła, działo się coraz gorzej. Podobno modliła się do niej. Jakby zapomniała, że jest praktykującą 

katoliczką.

– Co przedstawiała ta figurka?

– Ten, co ją sprzedawał, mówił, że to jakiś ojciec, który żyje w niebie i otwiera drzwi do 

raju. Coś jak święty Piotr.

Pani Sherry mówiła dalej o tym, jak jej córka chodziła kiedyś do kościoła. Od czasu do cza-

su uroniła łezkę. Mówiłaby tak dłużej, gdyby nie Sulea, który przerwał jej słowotok. 

– Dziękuję, bardzo pani pomogła. Czy da mi pani klucze do mieszkania Leny?

– Tak, tak. Oczywiście. A może tak kawki, herbatki, ciaste…?

– Nie – uciął zdecydowanie – przykro mi, muszę panią opuścić.

 

*** 

 

Gdy detektyw otworzył drzwi w domku jednorodzinnym, poraziła go ciemność. Może ścia-

ny nie były pomalowane na ciemny kolor jak w pokoju Emy, ale zasłonięte żaluzje i brak jakiego-

kolwiek światła sprawił, że musiał przyzwyczaić się najpierw do ciemności, by móc wymacać kon-

takt. 

„Co oni mają z tą ciemnością?” – pomyślał, zapalając światło.

Pokój nie tknięty przez nikogo, bez śladów szarpaniny, ani rozbitych rzeczy Leny. Wszedł 

głębiej. W następnym pokoju znajdował się posążek i kilka czerwonych świec.

„Najpierw ciemność, później czerwień” – mruknął.

Gdy podszedł do ołtarzyka, świece same się zapaliły.
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„Co to do cholery…”. – Jednak pomyślał, raz się żyje, i dotknął figurki. Zobaczył Leny jak-

by przez mgłę. Tak samo jak Ema, objawiła mu się niewyraźna niczym duch. Zamiast stać w ogniu 

stała po kostki w fontannie, a woda oplatała ją w całości. Widać było, że się dusiła. Leny wołała 

jakby bezgłośnie,  w prośbie o pomoc w jego głowie. 

„Już się ode mnie nie uwolnisz… Ha, ha, ha…”.

Nija śmiał się z niego i z Leny. Jak zawsze histerycznym śmiechem.

Gdy wizja się skończyła, posążek pękł. Z szokiem odsunął się od ołtarzyka, a świece zgasły 

natychmiast. 

Sulea wybiegł z domku, zatrzaskując za sobą drzwi.

*** 

 

Detektyw wparował do mieszkania i wziął zimny prysznic. 

„Pamiętaj – powiedział do niego Michael – on nie ma nad tobą władzy. Chyba że mu na to 

pozwolisz”.

„Nigdy mu na to nie pozwolę. Nigdy” – odpowiedział gniewnie, po czym usłyszał histerycz-

ny śmiech.

„Nigdy nie mów nigdy. Ha, ha, ha…”.

– Wypad z mojej głowy! – krzyknął.

– Obaj!

I nastała cisza.

Położył się spać.

We śnie kochał się z Elen na łóżku Leny. Patrzyli na to Ema i jeszcze jakiś mężczyzna. Gdy 

doszedł z nią, wyśniło mu się, jak pęknięcie figurki się zasklepia.

– Jeszcze będziesz mi służył – wydyszała z rozkoszy głosem Niji Elen. 

Sulea zbudził się zlany potem.
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*** 

 

Następnego dnia Łada przekazał mu następne zlecenie, jakie miał wybrać z tablicy ogło-

szeń. Tym razem chodziło o pewnego mężczyznę w średnim wieku, który zabił kilka osób, kolegów 

z pracy, po czym zniknął.

Miał go odszukać i zabrać przed oblicze sprawiedliwości. Z kartką zlecenia udał się do po-

tężnego budynku wieżowca, gdzie odbyła się rzeź.

Na 28 piętrze czekał na niego szef całej korporacji „Martness & Madness”, która zajmowała 

się między innymi oprogramowaniem komputerowym. Programy użytkowe, biurowe, edukacyjne, 

może od czasu do czasu jakieś nielegalne zlecenie. 

Pokój Jack'a Martnessa był utrzymany w surowym, poukładanym, pedantycznym wręcz sta-

nie. Detektyw wiedział, że będzie musiał ciągnąć za język tego człowieka.

– Witam pana, panie Martness.

– Wystarczy Jack. 

– Ok. Panie Jack, co się stało.

– To już chyba pan wie.

– Chciałbym to usłyszeć od pana, panie… Jack.

– Hm, skoro tak. Hein zwariował, wyrżnął połowę personelu – ludzi, którzy mieli zasługi 

jak on i… – tu „Jack” zawahał się: – znikł. Tak po prostu jakby nigdy nie istniał – Wydawało się, że 

Jack bardziej przykłada uwagę do tego, że stracił wartościowych pracowników, a nie ludzi.

– Czy przed zniknięciem i wymordowaniem tych… pracowników, Hein dziwnie się zacho-

wywał?

– Nie. – Krótka i zwięzła odpowiedź taka, która nie pozwala na domysły i na żadne pytania.

– Czy ci ludzie…

– Pracownicy – przerwał mu Jack.

– Pracownicy. Czy oni jakoś dokuczali Heinowi albo byli z nim w złych relacjach?

– Nie. – Sulea zaczął się niepokoić, że jednak nic nie wyciągnie.

– No, dobrze. – Detektyw zamilkł i dotarła do niego myśl po kilku chwilach.
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– Czy Hein wyjechał za granicę? Albo miał jakiś dziwny przedmiot?

Tutaj dyrektor naczelny wzdrygnął się, jakby Sulea poruszył temat tabu.

– Tak. Odpowiedział krótko dyrektor.

Detektyw już miał dość wypytywania się o szczegóły, ale zmusił się.

– Gdzie był pana… pracownik? I co to było?

– Czy tę rozmowę możemy traktować jako poufną? – Sulea trafił w czuły punkt.

„Więc o to chodziło Jack'owi”.

– Tak. – odpowiedział zwięźle i uśmiechnął się do swojej ironii.

– W porządku. – Widocznie dyrektorowi nie brakowało humoru. – Hein pojechał w spra-

wach biznesowych do Japonii. Stamtąd powrócił z darem od… powiedzmy niezbyt legalnego szefa 

tamtejszej… korporacji. Dar też nie był do końca legalny. Przywiózł maskę japońskiego boga za-

światów Susanoo. Bardzo stara maska. Pan rozumie?

– Jak najbardziej. Może pan pokazać mi tę maskę?

– Wie pan. – Tu Jack widocznie się zmieszał. – Od wypadku trzymamy ją w sejfie. Nikt nie 

ma prawa jej wyciągać. 

– Nalegam. – Dyrektor spiął się, ale w końcu uległ i podszedł do obrazu, repliki autoportretu 

Van Gogha, zdjął go i wykręcił trzycyfrowy numer na gałce sejfu. 6, 6, 6. Sulea widział z daleka. 

Nawet dzieciak złamałby taki kod. 

Jack pokazał maskę. 

– Proszę mi ją dać.

– Ale…

– Ale już! – krzyknął na coraz bardziej wystraszonego dyrektora, który jeszcze się wahał, 

ale w końcu ją podał.

Głos Michaela podpowiedział mu, że jest to maska Susanoo – japońskiego szalonego boga 

zaświatów – i żeby zwalczył chęć nałożenia jej jaka się pojawi po jej dotknięciu.

Przez moment detektyw widział, jak Hein nakładał maskę, a później pod jej wpływem mor-

dował. W sumie on nie chciał tego zrobić, on chciał tylko pokazać, jaki to straszny jest w tej masce.

Hein znajdował się teraz w tej niewyraźnej krainie, którą wcześniej widział Sulea. Był zakopany 

w połowie w ruchomych piaskach. Wołał o pomoc, a głos śmiał się histerycznie w głowie detekty-
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wa, który powoli zaczął przybliżać maskę do swojej twarzy.

Sulea oprzytomniał i z rozmachem rzucił maskę Susanoo na ziemię, by ją zniszczyć, kilka 

razy depcząc po niej. 

– Co pan zrobił?! Zaskarżę pana. Już nigdy…

– Nigdy co? Może nigdy nie powiem, jakie interesy pan robi pokątnie z Jakuzą? Może nigdy 

nie powiem, że przemyca pan nielegalnie dorobek Japonii? A może nie powiem jakie pan programy 

robi na boku?

Jack zamknął się i wyprosił detektywa.

 

*** 

 

Mimo dotychczasowych sukcesów Sulea zaczął miewać czarne myśli. Przestał go nachodzić 

głos Łady i nikt mu już nie mówił, żeby brał zlecenia. Zamknął się w domu i myślał. Wraz z myśla-

mi o swojej zmarłej dziewczynie, przyszły myśli samobójcze. Coś go ciągle namawiało, szeptało do 

jego ucha:

„Zabij się, zabij się, zabij, nic już nie zdziałasz, twa kochana Weronika umarła, zabij się, za-

bij, powita cię z szerokimi ramionami, zabij się, zabij…” – i tak bez końca.

Detektyw zasłonił żaluzje i siedział tak po ciemku, nie wiedząc, czy jest noc, czy dzień. Nie 

spał w ogóle.

Minął tak dzień, noc, tydzień. W sumie i tak długo wytrzymywał z tymi myślami.

Gdy był Łada, ich nie było. Gdy zniknął, nasiliły się. Powróciły. Z otchłani zapomnienia.

Takie myśli miał po śmierci Weroniki, ale wtedy pojawił mu się we śnie Michael i zbawił go 

od nich. 

Teraz  tylko  wystarczyło  przedawkować  dawne  leki.  „Przedawkować,  zasnąć  na  wieki, 

umrzeć”. – Głos zmienił tekst, jakim częstował Suleę. W końcu detektyw się poddał mu i zażył 

śmiertelną dawkę, popijając ją alkoholem.
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*** 

 

Sulea leżał nagi na ziemi. Nie bardzo wiedział co się z nim stało i jak się tu znalazł. Za nim 

i przed nim ciągnęła się kilometrami droga przez las. Wstał, otrząsnął się z piachu i zaczął iść. Zło-

wrogie drzewa śpiewały pieśń.

 

Nasz pan i stwórca Nija, Legba, Susanoo

Nosi Boga śmierci i Zaświatów miano.

Przyjdź do niego owco mała,

Daj się wchłonąć do jego ciała.

Jak cię wchłonie nie pożałujesz,

Swoją śmierć podwójnie pocałujesz.

 

Oj dana, dana, oj dana, dana…

 

Pieśń była jakby hipnotyczna. Sulea zatracił się w niej.

„Detektywie!, detektywie!”. – Ktoś zaczął go wołać. Prawie nie pamiętał tego głosu, ale 

otrząsnął się z transu.

– Suleo, tutaj mam ograniczoną moc – mówił Michael do jego głowy. – Lecz dam ci cząstkę 

siebie, byś nie zasypiał w transie i szedł do celu. To ważne…

Samobójca otrząsnął się i zaczął iść dalej.

Z daleka zobaczył płomień. W płomieniu stała Ema. Nie krzyczała, choć widać było, że 

cierpiała nieliche katusze. Podszedł do czerwonego ognia i dotknął Emy. Nie wiedział, czemu to 

robi, po prostu tak miało być. Ema rozsypała się na popiół, a jego oparzył ogień. Ogień, który nie 

gasł. 
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*** 

 

Po pewnym czasie wędrówki jego dłoń ciągle go paliła. Zobaczył z daleka fontannę. Leny 

była pokryta wodą. Dusiła się, ciągle się dusiła. Podszedł do Leny i dotknął ją ognistą ręką. „Może 

pomoże…”.

Leny rozpuściła się w wodzie. Natomiast on poczuł, jak woda zalewa jego płuca. Zalewa 

i nie może przestać. Sulea zaczął pragnąć powietrza. Jednak dalej żył. Ogień w ręce mu nie zgasł. 

Prawie chciał zrezygnować, lecz cienki głos podpowiadał mu, że ma iść dalej.

 

*** 

 

W tej krainie nie ma słońca, ani księżyca, jednak jest jasno. Światło utrzymuje się na tym sa-

mym szarym poziomie przez cały czas. Sulea nie wiedział, jak długo wędrował, gdy zauważył He-

ina, który grzązł w ruchomych piaskach. Przeraził się tego, co go czeka, gdy ulży Heinowi w jego 

torturach. Jednak przemógł się i dotknął bosą nogą ruchomych piasków. 

Hein zapadł się pod ziemię, zamieniając się powoli w piasek. Nogi Sulei zaczęły mu nagle 

ciążyć. Spojrzał na dół. Jego nogi zamieniły się w piasek, który się nie rozpadał. Za to ciążyły mu 

i gdy zaczął iść, powłóczył nimi jak drzewnymi kłodami.

 

*** 

 

Sulea szedł tak chyba przez wieczność. Stracił już dawno rachubę. Drzewa ciągle śpiewały 

dziwną pieśń, a nogi coraz bardziej  odmawiały mu posłuszeństwa. Ogień spalił rękę na węgiel, 

woda w płucach nabrała stęchłego zapachu. Czuł, jak gnił od środka. Jednak musiał iść. Jego misja 

się nie skończyła. Eon chyba musiał minąć, gdy Sulea zobaczył wielki głaz, za którym ściana drzew 

kończyła jego wędrówkę. 

Kamień przedstawiał głowę dwa razy od niego wyższą. W oczach kryły się półmetrowe ru-

biny. Usta powoli się otworzyły, a z nich zaczęła się wydobywać mgła w kształcie smoka.

Smok uniósł głowę w majestatycznym geście.
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– A więc doszedłeś do kresu drogi, detektywie. Pozwól, że ulżę ci w cierpieniu.

Smok z dymu przeszedł przez ciało Sulei. Mgła była świeża i rześka. Detektyw rozpłynął się 

w niej.

*** 

Nija przechadzał się po osłonecznionym ogrodzie elizejskim. Sztuczne słońce sprawdzało 

się doskonale. Ostatnia ofiara została spełniona. Mógł w końcu zacząć rytuał wstecznego pentagra-

mu i zacząć panować na Ziemi. Wszystko poszło po jego myśli. Nawet jego największy wróg – Ła-

da-Michael nie przeszkodzi mu w zejściu królestwa cieni. 

Nija nudził się w zaświatach. Podobno Polki są piękne i chętne. Nija już tak dawno nie upra-

wiał seksu. Ostatni raz mu się zdarzyło w starożytnej Grecji, kiedy mógł jeszcze chodzić po Ziemi 

jako Hades. Wiara była wtedy inna…

A teraz ten zasrany katolicyzm uczynił z niego diabła Borutę! Wyobrażacie to sobie? Jego! 

Bóstwo, które władało mrokami i cieniami. Duszami morderców i wykolejeńców, ale także tymi 

ludźmi, którzy zasługiwali na Pola Elizejskie. Ogród elizejski, który stworzył to namiastka Pól, któ-

re zostały przeniesione do Nieba i do tego ich Boga bez imienia. 

Nija stanął na wcześniej przygotowanym czerwonym pentagramie i zaczął rytuał przeniesie-

nia. Na każdym z wierzchołków umieścił po jednej z esencji żywiołów. Esencję ognia – Emę, wody 

– Leny, ziemi – Heina i powietrza – Sulei. Na końcu umieścił swoją – eter.

Gdy każda z esencji zapłonęła, skoncentrował się nad połączeniem ich z figurką papy Leg-

by. Michał próbował ją zniszczyć, ale jego służka Elen naprawiła go. Gdy rytuał miał się ku końco-

wi, Niję zaczął wciągać wir. Portal się otworzył.

Już było blisko, bardzo blisko. Jeszcze trochę i wypełni całą figurkę i  zmaterializuje się 

w swoim nowym królestwie.

Jednak coś poszło nie tak i figurka pękła.

Rytuał został odwrócony i Legba znów pojawił się w swoim królestwie. Jego moc została 

bardzo nadszarpnięta. Kolejną próbę zawładnięcia Ziemią będzie mógł powtórzyć dopiero za tysiąc 

lat.

– Ładooooooooooooo!!! – krzyknął i pogrążył się w samotności. 
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*** 

 

Z figurki wyłaniali się po kolei: Ema, Leny, Hein i Sulea. Z tego ostatniego wyszła cząstka 

Michaela i połączyła się ze zmaterializowanym aniołem.

– My… my, żyjemy! – zakrzyknęli jednocześnie.

– Ale jak? – Skierował Sulea pytanie do anioła.

– Byłem w tobie cały czas w zaświatach. Dzięki temu, że Legba wziął twoją esencję i na-

niósł ją na pentagram – ja byłem w niej także. Gdy przenosił się do figurki, spowodowałem jej pęk-

nięcie. – Gdy anioł to powiedział, zaczął powoli się unosić w górę i niknąć.

– Bywaj detektywie. Odegrałeś swoją rolę. – Po czym zniknął.

*** 

Losy wykorzystanej czwórki w grze bogów potoczyły się częściowo szczęśliwie. Hein za 

niepoczytalność czynu został odstawiony do sądowego szpitala psychiatrycznego. Spędził tam dzie-

sięć lat faszerowany różnymi specyfikami. Traktowano go jako królika doświadczalnego. Wszyst-

ko, o czym opowiadał, dodawało mu więcej wpisów w żółtą kartę. Po wyjściu trafił do domu opieki 

społecznej, gdyż nie umiał już radzić sobie w życiu.

Lena wróciła do kościoła i modliła się o wiele mocniej niż przed felernym zdarzeniem. Po-

nadto uwierzyła, że istnieją anioły i demony oraz Bóg. Skoro one istnieją, to dlaczego Bóg miał nie 

istnieć? Od kiedy zaczęła nowe życie, miała to za pewnik. Po śmierci została okrzyknięta świętą.

Ema pogodziła się z Elen. Na początku trochę się na nią boczyła, jednak gdy przyjaciółka 

przyznała się do błędów i powiedziała, że już nigdy więcej do nich nie wróci, Ema wybaczyła jej. 

Sulea zgarnął sto pięć tysięcy koron – pięć za powrót Leny, sto za oddanie w ręce sprawiedliwości 

Heina. 

Detektyw otrzymał też inną nagrodę. Od Elen.

Cofnij
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Cień miłości 
 

Pewnego dnia mój dom się rozpadł.

Przed tym dniem wiodłem normalne życie. Może matka i ojciec nie zajmowali się mną tak, 

jakbym chciał,  ale na wszystko miałem pieniądze. Ot, materializm szczeniaka. Nie zastanawiały 

mnie trudności dnia codziennego, bo takowych nie miałem. W szkole byłem liderem grupy takich 

jak ja materialnych szczeniaków. Matka z ojcem byli domatorami, niewidzącymi nic poza swoimi 

nosami.

Wszystko się zaczęło, gdy do mojej kamienicy wprowadziła się rodzina „X”. Nikt nie mógł 

zapamiętać ich nazwiska, chociaż wywieszka na drzwiach, aż kuła w oczy.

Pan i Pani X mieli córkę, która nie zachwycała wyglądem. Była nawet trochę brzydka, ale 

coś mnie w niej urzekło. Co noc wychodziła na podwórko i patrzyła się w księżyc i gwiazdy. Mia-

łem wielką ochotę, by ją zapytać... Nie wiedziałem jednak jakie pytanie jej zadać, gdyż wszystko co 

przychodziło mi na myśl, umykało szybciej niż czarownica na miotle. Pewnego razu, gdy tak sie-

działem na parapecie w oknie, a ona na trzepaku do dywanów, zauważyła mnie. Pomachała do 

mnie, zachęcając, bym zszedł. 

Stchórzyłem i  schowałem się w mieszkaniu.  Jednak ona ciągle przychodziła na to samo 

miejsce, jakby czekając, aż zejdę.

W końcu po paru dniach się przełamałem i zszedłem. Może gdybym nie zrobił czegoś tak 

głupiego, jak chęć poznania tajemniczej panny X, mój dom by się nie rozpadł. Cóż wypadki chodzą 

po ludziach.

Gdy  schodziłem  po  schodach,  liczyłem  każdy  stopień,  który  z  trudem  pokonywałem. 

W końcu zbiegłem w strachu, że zjawa na trzepaku się rozpłynie. W myślach wciąż powtarzałem 

pytanie. Wydawało mi się wyjątkowo głupie, ale trzymałem się go kurczowo.

Tak bardzo się rozpędziłem, że o mało nie wpadłem na trzepak. Stanąłem twarzą w twarz 

z moim obiektem pożądania. W końcu spytałem się jej:

– Czy jesteś...?

– Tak. Ale nikomu o tym nie mów.

Zamarłem. Trochę z przerażenia, trochę z podniecenia. Przecież nie zawsze nadarza się oka-
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zja, żeby poznać takiego kogoś. Pannę X.

Podeszła do mnie i pocałowała. I wtedy coś się we mnie zmieniło. Nie byłem już chłopa-

kiem z ciągotami materialistycznymi, dostałem wyższy cel. 

– Oni nie mogą się o tym dowiedzieć. Znaczy się o nas. – Uśmiechnęła się. – Ani twoi ani 

moi rodzice.

Codziennie w nocy się z nią spotykałem. Byliśmy dziećmi, myślałem. Co z tego, że ona we 

wszystkim mnie przerastała. Była silniejsza, mądrzejsza i posiadała bardzo dużo wiedzy. 

„Dawno z nikim nie rozmawiałam” – mówiła mi. Ja uświadomiłem sobie, że też z nikim jak 

z nią tak szczerze nie rozmawiałem. 

Mieliśmy kilka kryjówek. Fizycznie to niemożliwe – przynajmniej tak myślałem do tej pory. 

Wiedziała sporo o sekretnych miejscach mojego miasta, chociaż mówiła, że to tylko przypadek, że 

takie znalazła.

Po pewnym czasie nocne schadzki dały mi się we znaki. Z piątkowego ucznia, zszedłem 

średnią ocen poniżej trzech. Stałem się apatyczny, nic mi się nie chciało robić, ciągle spałem za 

dnia. W końcu, o dziwo, matka zwróciła na to uwagę. Zaczęła mnie opieprzać. „Jesteś leniem” – 

mówiła. Albo – „jak tak dalej pójdzie – wydziedziczę cię”.

Gdy powiedziałem o tym pannie X, zrobiło się jej smutno. Powiedziała, żebyśmy odstawili 

nasze spotkania na miesiąc.

Minął miesiąc. Ja znów wróciłem do formy. Jednak jej nie było. Szukałem we wszystkich 

kryjówkach, w których błogo spędzaliśmy czas. Niestety nie spotkałem jej w żadnej.

Wtedy wpadłem na tragiczny pomysł. Postanowiłem zapytać się Państwa X o ich córkę. Po-

szedłem do nich po szkole. Niestety nikt nie odpowiadał. Pomyślałem sobie, odwiedzę ich wieczo-

rem, jak odrobię lekcje i trochę się pouczę.

Zapukałem w drzwi. Otworzył mi pan X.

– Dobry wieczór. Jest...? – Jak na złość nie mogłem sobie przypomnieć jej imienia. – pańska 

córka w domu?

– Przepraszam, ale ona gdzieś wyszła – odpowiedział, po czym zamknął drzwi za sobą. Ja 

zaś coś poczułem.

Nie było to zbyt przyjemne uczucie. Jakbym spotkał człowieka bez emocji.

Następnej nocy panna X siedziała na trzepaku. Z radości nie mogłem w to uwierzyć. Zsze-
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dłem czym prędzej po schodach. Jednak nie była do mnie przyjacielsko nastawiona.

Strzeliła mnie w twarz i odeszła.

Całą noc myślałem, czemu tak postąpiła.

Za dnia, jak przyszedłem ze szkoły, dowiedziałem się, że matka i ojciec zaprosili Państwo 

X do nas na noc. Początkowo się ucieszyłem. Wreszcie nie będę musiał ukrywać miłości do panny 

X oraz spędzę z nimi dobry czas.

Poszedłem powspominać do jednej z kryjówek na obrzeżach miasta swoje spotkania z panną 

X. Nie mogłem się doczekać na spotkanie z rodziną X. 

Wróciłem do domu trochę później, niż miałem zamiar. Zastałem drzwi otwarte, a w środku...

Masakra piłą mechaniczną przy tym to pikuś. Rodzice byli rozczłonkowani, a ich części le-

żały w dziwnych pozach.  Zwymiotowałem na  coś,  co  przypominało  ojca.  Rozwarty kręgosłup 

mamy i taty, a ze środka wyjęte ich organy wewnętrzne. Jedyne co mnie zastanowiło. Dlaczego nie 

mieli serc? 

Szybko pobiegłem do drzwi  Państwa X.  Były tak  samo uchylone  jak drzwi do mojego 

mieszkania. Spodziewałem się tam zastać identyczny widok. Stała tam jednak tylko moja ukochana.

– Teraz o wszystkim zapomnisz – powiedziała.

– Czekaj. Ja cię kocham. Nie ważne co zrobiliście, pójdę za wami wszędzie.

– Wiedz, że wampiryzm to straszna klątwa. Chcę cię od niej uchronić, bo też cię kocham... 

Pewnego dnia sobie wszystko przypomnisz. Gdy mnie zobaczysz. 

Po czym zniknęła.

Przez czterdzieści lat, żyłem w niewytłumaczalnej tęsknocie. Po ukochanej, z którą nigdy 

nie mógłbym być. Aż do wczoraj nic nie pamiętałem.

Wczoraj zobaczyłem ją, jak wchodziła do autobusu. Odwróciła głowę, młoda jak zawsze. 

Wtedy zrozumiałem. Zrozumiałem wszystko...

Cofnij
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Drugi Bunt
 

Prolog 

„…szatan był niegdyś poważanym aniołem w niebie[…]pierwszym po Chrystusie. Jego oblicze, tak 

jak innych aniołów było łagodne i wyrażało szczęście. Jego czoło było wysokie i szerokie wskazu-

jące na inteligencję. Jego sylwetka była doskonała, a sposób bycia szlachetny, majestatyczny. Jed-

nak kiedy Bóg powiedział do Swego Syna: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz”. – Szatan zapłonął 

zazdrością do Jezusa. Chciał, by to jego radzono się w sprawach stworzenia człowieka, a ponieważ 

został  pominięty,  napełnił  swoje serce  zawiścią,  zazdrością  i  nienawiścią.  Pragnął,  by zaraz po 

Bogu największe zaszczyty w niebie należały do niego. Aż do tamtej pory w całym niebie panowały 

ład, harmonia i doskonała uległość wobec rządów Bożych. Bunt przeciwko Bożemu porządkowi 

i jego woli był potwornym grzechem. Całe niebiosa zostały poruszone[…]. Wśród aniołów powstał 

spór. Szatan i jego zwolennicy próbowali zreformować Boży sposób rządzenia. Usiłowali wejrzeć 

w niezgłębioną mądrość Boga i podważyć jego decyzję, na mocy której Jezus został wywyższony 

i obdarzony  nieograniczoną  mocą  i  władzą.  Zbuntowali  się  przeciwko  władzy  Syna  Bożego. 

Wszystkie zastępy niebieskie zostały wezwane przed oblicze Ojca, gdzie miał zostać rozstrzygnięty 

sąd. Tam oznajmiono, że szatan zostanie usunięty z nieba wraz ze wszystkimi aniołami, którzy 

przyłączyli się do niego w buncie”.[1]

Taki był początek pierwszego buntu.

Jaki będzie bunt drugi?
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Zasłona

Jasiński organizował aukcję w swoim prywatnym muzeum. Zgromadziła ona dużo ludzi. 

Główną atrakcją został „Zasłonięty obraz” – ostatni obraz, który namalował Andrzej Nawrot. Miał 

być zakryty przez całą aukcję a ten, kto wygra aukcję, ma go odkryć dopiero w domu. Taka była 

ostatnia wola ekscentrycznego malarza. Obrazy Nawrota sprzedawały się doskonale. Zawierał w 

nich trójwymiarowe piękne pejzaże i ludzi. Mówiono o nim: „Mieszanka Salvadora Dali i Vincenta 

van Gogha”. Wśród kupujących najbardziej wyróżniali się bogata Wdowa, Ksiądz, Gangster i Poli-

tyk. Wdowa – ubrana na czarno, ale jej ubranie miało raczej na celu przyciągać wzrok, a nie odpy-

chać. Gangster miał na sobie złote łańcuchy, a Polityk kolorowy garnitur z krawatem w pieprzące 

się świnki. Jedynie Ksiądz wyglądał poważnie, ubrany w matowy garnitur i koloratkę. Na pierwszy 

rzut wyszły pionki. Rzeczy o mniejszej wartości. Niektórzy z kupujących, trochę biedniejsi, skusili 

się na nie. Później wystawiane były rzeczy bardziej wartościowe, ale tamta czwórka czekała na 

ostatni obraz. W końcu zaczął się finał.  Chociaż przekrzykiwali się w cenach, to obraz wygrała 

Wdowa. Z dumą, że nikt jej nie wyprzedził w licytacji, kazała zabrać płótno do swojej rezydencji. 

Ksiądz, Polityk i Gangster musieli się obejść ze smakiem.

Wieczorem Wdowa usiadła na fotelu, nalała sobie starego wina. W końcu podeszła i zdjęła 

zasłonę. Obraz okazał się być zwykłym, czarnym płótnem. Nic niezwykłego. Wdowa rozczarowała 

się. I już niemal wpadła w szał, by zniszczyć obraz, ale pomyślała sobie, że sama urządzi aukcję 

i sprzeda ten obraz z większym zyskiem. Położyła się spać.

Wdowa stała na skarpie, a wokół niej ciemność, która nie była jedynie brakiem światła. 

Z trudem oddychała.  Nagle z podłoża wychyliły się ręce.  Złapały ją za nogi i  powoli  wciągały 

w grunt,  który stał  się  grząski.  Wdowa spanikowała,  ale  mimo wszystkich prób wydostania  się 

z niego, wpadła do słabo oświetlonej groty. Oprócz niej były tam zniekształcone dzieci. Wołały: 

„Mamo, mamo, czemu nas zabiłaś?!”. Zaczęła się tłumaczyć, że nie chciała mieć dzieci. Jednak to 

nie pomagało, gdyż dzieci zaczęły ją dotykać. Za każdym razem miejsce, w którym dotknęły ciało 

Wdowy, gniło. Chciała się obudzić, ale grunt znowu stał się grząski i kolejne ręce wciągnęły ją pod 

formujące się bagno. Znajdowali się tam wszyscy mężowie tej upadłej kobiety. Niektórzy mieli ślad 

pętli na szyi, inni podcięte nadgarstki, jeszcze inni wygląd topielca. Pokazywali ją palcami i dekla-

mowali: „Ty jesteś winna. Przez śmierć odkupienie. Umrzyj teraz i żyj na nowo. To cierpienie we 

śnie oczyści cię z grzechów. Ta dusza co gnije, odpadnie, a ty motylem zostaniesz”. Powtarzali to 

w kółko, a Wdowa traciła to, co było w niej złe. 
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W końcu się przebudziła. Popatrzyła na obraz. Widniał na nim jej portret wraz ze snem, któ-

ry wyśniła. Kierowana instynktem zakryła obraz. 

Następnego dnia obraz kupił na aukcji Ksiądz. Zabrał go do swojej posiadłości przy koście-

le. Postawił go przed łóżkiem i gdy odkrył go, zobaczył, że to było zwykłe płótno pomalowane na 

czerwono. Rozczarowany postanowił się przespać.

Znalazł się na wysepce otoczonej przez lawę, której sam ukrop palił ciało księdza. Gdy już 

miał poparzone prawie całe ciało, para rąk chwyciła go do góry. „Byłem w piekle, teraz to chyba 

czyściec”. Znalazł się na pustej przestrzeni z czarnym słońcem nad głową. Dookoła znajdowali się 

różni samobójcy. Niektórych Ksiądz rozpoznawał. To dzieci zgwałcone przez niego. Gdy dorosły, 

nie mogły żyć ze wstydu i zabiły się. Wołały: „Proszę księdza, czemuś nas tak potraktował? Teraz 

cierpimy wieczne męki na tym padole”. Ksiądz tłumaczył się, że jego też tak potraktował pewien 

dorosły. Jednak to nie pomogło. Gęste, gorące powietrze zamieniło się w wiele ust powtarzających: 

„Ty jesteś winny. Przez śmierć odkupienie. Umrzyj teraz i żyj na nowo. To cierpienie we śnie oczy-

ści cię z grzechów. Ta dusza co się spala, odpadnie, a ty motylem zostaniesz”. Pod księdzem otwo-

rzyła się dziura i wpadł do lawy. Dopiero gdy jego ciało we śnie spaliło się na popiół, Ksiądz się 

obudził. Po przebudzeniu popatrzył na obraz, na którym widniało jego spalone ciało wraz z jego 

ofiarami.

Następnego dnia obraz kupił Polityk. Odsłonił go w swojej siedzibie, gdy nikogo nie było. 

Widniał na nim jedynie zielony kolor. Rozczarowany postanowił się zdrzemnąć. We śnie znajdował 

się w gęstym zielonym lesie. Był wręcz otoczony przez mur drzew. Drzewa coraz bardziej się zbli-

żały, prawie go zgniatając. Liście zamieniły się w dolary i zasypywały go. Na dolarach znajdowały 

się usta, które powtarzały: „Brałeś nas, prałeś nas, lasy sprzedałeś, ziemię sprzedałeś, sprzedałeś 

siebie”. Polityk przepraszał i mówił, że robił to ze strachu przed tymi, którzy go korumpowali, żeby 

nie stracił posady posła albo co gorsza, popełnili na nim egzekucję, gdyby się nie słuchał. Jednak to 

nie pomagało. Pieniądze wlatywały mu do ust i dusiły go, a drzewa zgniatały go, deklamując: „Ty 

jesteś winny. Przez śmierć odkupienie. Umrzyj teraz i żyj na nowo. To cierpienie we śnie oczyści 

cię z grzechów. Ta dusza co miazgą się stanie, odpadnie, a ty motylem zostaniesz”. Drzewa go 

zgniotły, a on sam się obudził. Spojrzał na obraz, a na nim widniał jego portret wokół drzew i zielo-

nych pieniędzy. Następnego dnia sprzedał obraz Gangsterowi.

Gangster odsłonił go w swoim bungalowie. Na płótnie widniał szary, jednolity kolor. Roz-

czarował się i nie zniszczył obrazu jedynie dlatego, że to była jego ulubiona barwa. Postanowił się 

przespać.
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We śnie stał na pustej szarej szosie. Wokół niego rosły pola maku po lewej stronie, a po pra-

wej pola konopi indyjskich. Biały pas namalowany po środku szosy zamienił się w biały proszek, 

który zaczął wlatywać mu do nosa. Gangster próbował zatkać nos ręką, ale pojawili się ludzie, któ-

rzy przedawkowali i mówili: „Dałeś nam zabawę i moc białej śmierci, ty też musisz umrzeć”. Za-

czął przepraszać; mówił, że był zależny od mafiosów i gdyby nie zaprzestał tego, sam zostałby za-

bity przez innych jemu podobnym. Jednak to nie pomagało. Pola wokół niego dostały ust i zaczęły 

deklamować: „Ty jesteś winny. Przez śmierć odkupienie. Umrzyj teraz i żyj na nowo. To cierpienie 

we śnie oczyści cię z grzechów. Ta dusza, która odlatuje na fazie, odpadnie, a ty motylem zosta-

niesz”. Gangster powoli tracił zmysły i odlatywał. W końcu przedawkował i...

Obudził się zasapany. Popatrzył się na obraz i zobaczył na nim swój portret i sceny ze snu. 

Następnego dnia Gangster, Polityk, Ksiądz i Wdowa zebrali się w jej domu i opowiedzieli, co im 

się przydarzyło. Odsłonili obraz, a na nim widniały cztery portrety ich samych. Obraz zaczął się za-

łamywać. Wir połączył te cztery maszkarony w jeden. Portret,  który powstał,  zaczął wychodzić 

z ram. I wtedy zaczęli się modlić – każdy po swojemu. Diabeł powoli wycofywał się do obrazu. 

„Jeszcze pożałujecie, że żyjecie” – powiedział. Zakryli obraz. Po chwili w każdym z nich odezwał 

się głos: „To ja Andrzej Nawrot, Agriel, anioł trzeciego stopnia. Bóg postanowił, że uwolni was od 

grzechów. W dzieciństwie byliście dziećmi bożymi. Niestety później zdegenerował was świat. Do-

znaliście zaszczytu uleczenia duszy. Te cząstki złych dusz, które były w was, znajdują się w obra-

zie. Chociaż powstał jeden diabeł, to z was będą cztery dobre dusze, być może święci lub anioło-

wie. Idźcie i czyńcie dobro”. Ogłosił głos, po czym obraz wniknął w podłoże, znikając w odmętach 

piekła.

Wdowa założyła rodzinę oraz fundację dla niechcianych dzieci. Ksiądz zrezygnował z ka-

płaństwa i stał się pustelnikiem, a dobra oddał rodzinom swoich ofiar. Polityk przestał się korumpo-

wać i zaczął walczyć przeciwko lobbystom i ludziom co sprzedają kraj. Gangster zaczął współpra-

cować z policją i dorwał większość mafiosów i bossów narkotykowych, których znał.

Cyrk

 

Na trybunach cyrku rozsiedli  się goście.  Nie zdawali  sobie sprawy,  czym naprawdę jest 

cyrk, ich umysły zaś były zamglone. Nie wiedzieli, jak się tam znaleźli.

W pierwszym przedstawieniu wystąpili: półczłowiek-półskała i kobieta z kamienną brodą. 

Części widowni nie spodobało się przedstawienie i wyszli. Szli pojedynczo, w stronę magicznego 
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lustra. Wszyscy, którzy przeszli przez nie, zamieniali się w kamienie i spadali na ziemię. Byli wśród 

nich ludzie, którzy nie uzyskali wybaczenia, ludzie bez uczuć. Jedynie ostatni z nich, zastanowił się 

nad sobą i zauważył, że pozostali zamieniali się w minerały po przejściu przez lustro. Zawrócił do 

cyrku.

Podczas drugiego wystąpienia grupa cyrkowców przedstawiała taniec współczesny. Wili się 

powoli w górę, pokazując różne figury. Części widowni nie spodobało się przedstawienie. Byli to 

ludzie, którzy coś czuli, ale nie działali. Byli bierni. Gdy przechodzili przez lustro, zamieniali się 

w nasiona roślin i spadali na ziemię. Człowiek, który pozostał z pierwszego odsiewu, namawiał 

biernych, by zastanowili się nad sobą i nie przechodzili przez lustro. Przekonał czterech. Razem 

było ich pięciu. Zawrócili do cyrku na następne przedstawienie.

Na arenę wyszły oswojone zwierzęta. Tygrysy przeskakiwały przez płonącą obręcz, słonie 

stawały na dwóch nogach,  a konie paradowały wokół areny.  Części widowni nie spodobało się 

przedstawienie i wyszli przez magiczne lustro trójkami. Byli to ludzie, którzy mieli uczucia i działa-

li, ale nie potrafili zapanować nad swoimi żądzami. Ludzie ci po przejściu przez lustro spadali na 

ziemię, rodząc się jako zwierzęta. Piątka, która została wcześniej, przekonała ośmiu, by zastanowiło 

się nad swoimi błędami i nie przechodzili przez lustro. Razem było ich trzynastu, którzy zostali.

Na scenę wyszli klauni. Obrzucali się jedzeniem i parodiowali prawdziwe życie. Ludzi, któ-

rych to zgorszyło i myśleli, że życie nie powinno być radosne, tylko szare i nudne, wychodzili z na-

miotu cyrkowego. Wychodząc przez lustro, zamieniali się w płody ludzkie i spadali na ziemię. Ci, 

którzy wcześniej nie przeszli, nawoływali resztę, by zastanowili się nad sobą i zostali. Udało się im 

przekonać dwudziestu z nich. Trzydziestu trzech wróciło na swoje miejsca w cyrku i czekało na ko-

lejne przedstawienie.

Teraz występ przejął mag-iluzjonista. Zaczarował siebie tak, że zniknął. Nic poza tym nie 

zrobił. Nie spodobało się to części ludzi, którzy na ziemi mieli wszelkie pozytywne cechy, tylko za-

brakło im czasu, by wykonać swoje zadania. Ci ludzie byli świadomi, że gdy przejdą przez lustro, 

wrócą na ziemię. Trzydziestu dziewięciu z nich zostało z własnego wyboru w widmowym cyrku.

Na miejscach pozostało siedemdziesięciu dwóch.
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Obowiązki

Zza kurtyny wyszedł dyrektor. Po czym zniknęła kurtyna i reszta cyrku. Pozostały lustra 

i tłum ludzkich dusz, które nie wiedziały do końca, o co chodzi. Dyrektor cyrku okazał się Agrie-

lem, aniołem trzeciego stopnia, objaśnił, że każdy z tych ludzi dostanie przydział, którym będzie się 

opiekował.

Pierwszym zwerbowanym aniołem był człowiek, który dostał szansę na początku i nie został 

minerałem. Dostał imię Primel i miał opiekować się minerałami. Otrzymał ważne zadanie. Miał na 

celu przygotować minerały do przejścia o jeden stopień wyżej, by stały się roślinami. Jego głów-

nym narzędziem została woda obmywająca kamienie, wiatr wysuszający piaskowce i ogień kształ-

tujący skały.

Kolejnymi aniołami stały się cztery dusze, które zostały, podczas gdy reszta ludzi zamieniała 

się w rośliny. Miały opiekować się roślinami, a do pomocy dostali narzędzia jak: ziemia z minerała-

mi, które poddały się erozji i mogły stać się częściami roślin, deszcz obmywający i pozwalający 

tym roślinom wzrastać oraz słońce, do którego kierowały swoje kwiaty. 

Trzecia grupa aniołów, których było ośmiu, opiekować się miało zwierzętami. Ich narzę-

dziami stały się wszelkie zbiorniki wodne, różnorakie ziemie, a na tych ziemiach rośliny, które po 

zjedzeniu stawały się częścią duszy zwierząt. Gdy zwierzęta umierały, wybierały, to co instynktow-

nie było dla nich najlepsze. Niektóre stawały się ludźmi, gdyż tam widziały swoją przyszłość. Inne 

zostawały, bo… Bo po prostu było im tak dobrze. Te trzy formacje aniołów dostały rangę zerową.

Ludzie podzielili się na dwie grupy – ci którzy szli prostą drogą i mają do wykonania zada-

nia na ziemi oraz ci, którzy potrzebowali pomocy i byli zagubieni. Pierwszą grupę objęło dwudzie-

stu ludzi, którzy zostali, gdy zniknęli klauni. Dostali pierwszą rangę. Trzydzieści dziewięciu ludzi, 

którzy świadomie zostali w widmowym cyrku, zajmować się będą niesfornymi ludźmi, którzy po-

błądzili. Dostali oni drugą rangę anielską.
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Ich czterech

Jednymi z aniołów drugiej rangi byli – bogata wdowa – Widael, ksiądz Konael, gangster 

Gemperel i  polityk Patael.  Oczywiście  wszystkie anioły nie  mają płci  i  kobiety były zrównane 

w tym aspekcie z mężczyznami, a mężczyźni z kobietami. Można powiedzieć, że to raj dla polity-

ków upierających się za parytetami na listach wyborczych. 

Agriel postanowił, że trzydzieści dziewięciu aniołów zgrupuje się w pięcioosobowe grupy, a nad 

jedną grupą czterech aniołów, właśnie tu wymienionych, miał mieć osobistą pieczę. Zresztą inni też 

mieli swoich przełożonych, ale w jakiś sposób Agriel uprzywilejował tę czwórkę. Na początku po-

prosił, żeby każdy opowiedział o swoim żywocie, który się potoczył po dostaniu obrazu. Pierwszy 

zabrał głos Widael. 

– Po oczyszczeniu obrazem, cóż było mi z początku lekko na duszy. Moja esencja postano-

wiła się ożenić z kimś, kogo mogła pokochać z wzajemnością. Postanowiła urodzić, gdy zajdzie 

w ciążę, a nie jak wcześniej przerywać ją. Natrafiła na męża, który ożenił się dla jej pieniędzy i dla 

jej ciała. Wykorzystał ją i urodziła sporo dzieci. Gdy stała się już niezgrabna i odpychająca dla 

męża, zaczął ją zdradzać. Wprawdzie jej cel się spełnił – miała rodzinę, męża i dzieci – ale to jej 

całkowicie nie usatysfakcjonowało. Rozwiodła się z mężem, dzieci się porozchodziły, a ona została 

sama. Część bogactw przeznaczyła na fundacje opiekujące się nowo narodzonymi dziećmi, przez co 

miała spięcia między swoimi dziećmi i mężem. Pomagała też finansowo swojej latorośli, ale nie ro-

zumiała, że przez pieniądze mogą stać się nieczułymi snobami. W końcu została sama i samotnie 

umarła.

Drugi zabrał głos Konael.

– Gdy już rozdał wszystkie dobra i zamieszkał w pustelni, dręczyło go poczucie winy. Cho-

ciaż był oczyszczony i czuł pewną ulgę, że jego dusza jest uzdrowiona, miał wątpliwości w tym, 

czy wybrał dobrą drogę w pokucie. Wychodził czasami z pustelni, żeby popatrzeć na ludzi z wioski. 

Raczej nie był tam lubiany. Pewnego dnia, gdy szedł po zakupy (jego pustelnia stanowiła bungalow, 

do którego od czasu do czasu przychodził listonosz z rentą. Nie da rady tak całkiem odosobnić się 

od świata), napadło na niego dwóch młokosów. Wyzywali go od dziwaków i popaprańców. A nawet 

były używane sroższe przekleństwa. W końcu doszło do tego, że jeden z nich popchnął go na zie-

mię. Upadł na głowę, co doprowadziło do zgonu. I tak moja esencja znalazła się tutaj. 

Gdy Konael skończył opowiadać, Gemperel podjął historię.
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– Chociaż miał czystą duszę, nie było mu łatwo opuścić swoich kolegów z gangsterki. Mu-

siał ich zdradzić, bo nie chciał tak żyć. Gdy już to się stało, a większość szych miała postawione za-

rzuty i nie zapowiadało się, żeby uniknęli kary ci, którzy umknęli przed nagonką, chcieli się na nim 

zemścić. Znaleźli go po pewnym czasie. Ukrywał się jako świadek koronny w willi na Mazurach. 

Wyeliminowali strażników, a na końcu mieli czas, żeby go torturować i zabić. I tak moja esencja 

trafiła tutaj.

Po nim zaczął mówić Patael.

– Moja esencja poczuła ulgę dopiero wtedy, gdy przestała być politykiem. Najpierw musiał 

jednak uporządkować kilka spraw. Przedstawił dowody na korupcję swoją i swoich kolegów po-

słów. Oczywiście powstała przez to afera zwana lobbingową i komisja, która miała ją zbadać. Nie-

stety jak zawsze w polityce,  komisja zamiotła  sprawę pod dywan,  a on sam, gdy zrezygnował 

z mandatu posła, został oskarżony i skazany na dwa lata więzienia. W tym czasie żona go opuściła, 

a on sam został z długami, jakie powstały podczas pobytu w więzieniu. Gdy wyszedł, komornik za-

brał mu wszystko. On wylądował na bruku jako bezdomny. Długo nie pożył, umarł z zimna. Przy-

najmniej poczuł ulgę na duszy.

Kwestia Agriela

Gdy cała czwórka skończyła mówić, zaczęli namawiać Agriela, by opowiedział swoją histo-

rię. W końcu powiedział: „Jak wszyscy to wszyscy”.

– Moja historia zaczyna się, gdy jako młody szesnastoletni chłopak spaliłem z kolegami ma-

rihuanę. Na początku broniłem się przed tym, ale szybko uległem. Niektórzy dostali fazę zamyśle-

nia – nic nie mówili i gapili się w punkt przed nimi. Popadli w coś w rodzaju autyzmu – tylko że na 

krótki czas. Inni zaczęli ryczeć ze śmiechu. Ja nie należałem do żadnej z tych grup. Zobaczyłem na-

tomiast obrazy nad ich głowami. Dzięki temu – w niewiadomym mi sposobie – mogłem określić, 

który jest dobry, który zły, kto pożyje długo, a kto umrze nagle i w jaki sposób. Gdy próbowałem 

im to powiedzieć, śmiali się ze mnie. Jeden z nich miał za niedługo zginąć w wypadku samochodo-

wym. Widziałem, jak pijany gówniarz rozpędzony w bryce od tatusia potrąca mojego kolegę. Minął 

tydzień i tak się stało.

Część z nich zaczęło się mnie bać, a inni uznali mnie za szamana czy jasnowidza. Zacząłem 

palić częściej i częściej na fazie mówiłem innym ludziom, co ich czeka. W końcu stałem się znany 
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w miasteczku. Do tego stopnia, że zainteresowałem reporterów. Podczas jednej sesji, w której jak 

zawsze byłem anonimowy, zdarzyło się „to”. Odleciałem z ciała, a moje miejsce zajął zły duch. By-

łem w tak zwanej poczekalni dusz, a głos rozsądku – żeby wrócić do swojego ciała – został przytłu-

miony przez wizję. Wizja ta była na tyle rzeczywista, żeby zdominować moją pamięć i postrzega-

nie. Dotyczyła ona pewnej dziewczyny, która pokazała mi wymarłe, starożytne miasto.

– Tu się urodziłeś – mówiła. – Zanim miasto upadło i opustoszało, byłeś tu królem. Zawsze 

możesz tu wrócić i być królem. – Po czym zniknęła, a miasto nabrało życia. Widziałem kupców, 

tragarzy, wojskowych i kapłanów. Każdy z nich mnie pozdrawiał hasłem – niech żyje król. Posze-

dłem do swojego pałacu i… obraz zaczynał się rozmywać. A było tak dobrze. Usłyszałem głos: 

„Mateuszu niewolniku Boga powstań, bo twoje ciało cię potrzebuje. Masz żyć”.

Wtedy coś mnie ściągnęło siłą do ostatniego miejsca, w którym chciałem się znaleźć. Do 

mojego ciała. Znalazłem się w poprawczaku. Jakieś dwa miesiące po tym jak zacząłem udzielać 

wywiadów. Była noc. Usiadłem na łóżku i zacząłem płakać. Nad tym co utraciłem w tej realistycz-

nej wizji i nad życiem które mi umknęło przez tego złego ducha.

– Co ty, Mati. Płaczesz? Przestałeś być już kozakiem, co? A więc wiedz, że jutro dostaniesz 

wpierdol, za to, co zrobiłeś bratu Godziego.

– Godzi cię zleje, Godzi cię zleje… 

Przebudzili się koledzy z mojego pokoju i zaczęli to skandować. Za ten czas przyszła pielęgniarka 

i zaczęła ich uspakajać. Następnego dnia dostałem „wpierdol”. Ze złamanym nosem i poobijanym 

ciałem zostałem zabrany do szpitala. Lekarz się zapytał, jak się nazywam. Odpowiedziałem mu. Po-

wiedziałem mu, że do tej pory nie wiedziałem co się ze mną działo.

– Czyżby wielki szaman zapomniał? Czy tylko udajesz?

– Nie udaję – co się stało?

– Po ostatniej sesji stwierdziłeś, że kobieta, której dawałeś wywiad, popełni grzech śmiertel-

ny i dlatego ją zabiłeś. Powiedziałeś, że zabije ona swoje dziecko. I tu się myliłeś. Ona nie miała 

dzieci.

– Niemożliwe. – Zamknąłem oczy i wyobraziłem siebie w swoim pałacu. Znalazłem się 

znowu poza ciałem i  dostałem się do pałacu,  a konkretnie do moich żon. Znowu zapomniałem 

o swoim świecie.  Po jakimś czasie usłyszałem głos:  „Mateuszu niewolniku Boga wróć do ciała 

i żyj”. Przypomniałem sobie, że mam w dole swoje ciało i zjechałem do niego jak po rynnie. Tym 

razem minęły dwa lata, a zamiast w poprawczaku siedziałem w więzieniu. Zacząłem płakać.
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– Miękniesz Mati, co? Każdego czeka żal za popełnione grzechy – powiedział współwięzień 

i kontynuował. – Ja nikogo nie zabiłem, a siedzę. Po prostu nadepnąłem na odcisk jakiemuś polity-

kowi i to wystarczyło, żeby zamknęli mnie za dilerkę. A miałem plecy. No cóż nie wszystko jest do-

skonałe. A ty – recydywista – zabiłeś już dwoje ludzi.

– Ale ja nie pamiętam. – Diler poruszył głową tak, że strzeliły mu kręgi szyjne i zaczął mó-

wić innym głosem. 

– To przypomnij sobie. Mam pewną moc. Widzę tak jak ty, tylko nie potrzebuję używek. 

Mogę ci dać odrobinę. I co, zgadzasz się?

– Dobrze – chcę wiedzieć, co się działo. – W przypływie kilku chwil przypomniałem sobie 

dwa lata i dwa miesiące, w których nie było mnie na ziemi. – Lekarza zabiłem, bo gwałcił swoją 

córkę. – Powiedziałem nieobecnym głosem – dla niego nie ma nieba.

– A teraz spójrz na mnie. – Spojrzałem i przeraziłem się. Nad ciałem dilera wisiał duch, ten 

sam co bywał w moim ciele, a sam diler był jakby nieobecny. – A teraz Mateuszu. Czy chcesz żyć 

do końca w celi z tym dupkiem, czy może chcesz zostać jednym z nas?

– A kim jesteście? – Duch rozłożył skrzydła. 

– Domyśl się.

– Anioły…

– Tak, Mateuszu. Zgadzasz się na śmierć twego fizycznego ciała, by zostać aniołem?

– Jakie jest twoje imię?

– Tyriel. Zgadzasz się?

– W porządku – ale kiedyś zapłacisz za moje życie.

– Może kiedyś zmienisz zdanie i mi wybaczysz. Gdyby nie ja skończyłbyś na twardych nar-

kotykach – powiedział Tyriel i chuchnął mu ciemną chmurą, przez co Mateusz zmarł i narodziłem 

się ja – Agriel.
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Co by było gdyby

Mały dzieciak o imieniu Paweł podszedł do budki z lodami:

– Proszę o małego loda.

Sprzedawca nakręcił mu troszkę większego niż chciał. Myślał, że dziecko prosząc tak grzecznie, 

jest kulturalne. Dziecko na początku polizało loda. Chwilę później odwróciło się na pięcie i powie-

działo:

– Ten lód jest za duży. – Po czym rzuciło nim o ziemię. 

Wtedy pierwszy raz usłyszał wewnętrzny głos „Pycha zabija”, z którym pojawiło się uczu-

cie dejavu.

Kilka lat później. Lekcja W-Fu. Nauczyciela nie ma, więc uczniowie grasują – jak szczury. 

Każdy z kolegów Pawła wziął po piłce i rzucają wszyscy nimi w Mietka. Mietek, nie mając piłek 

ani kolegów, którzy by mogli mu pomóc w grze „dwa ognie”, zwija się w kłębek. Paweł jest pewny, 

że wywinie się od kary.  W końcu wszyscy rzucali.  Po pewnym czasie przychodzi nauczycielka 

i kończy farsę. Dostał, wraz z kolegami, karę grupową biegu dookoła sali i ostrzeżenie „Pycha zabi-

ja” oraz uczucie dejavu, że to już miało miejsce. 

Dwudziestolatek wraz z paczką zaufanych kolegów, po upojnej nocy spędzonej w burdelu, 

wraca do domu. Samochód, maszyna do zabijania w niepewnych rękach, stał akurat dobrze zapar-

kowany. Może gdyby miał blokadę… Weszli roześmiani jak banda klownów do auta, który miał się 

stać ich trumną. Przeżył tylko Paweł. „Pycha zabija” usłyszał i poczuł dejavu. Jednak szybko zapo-

mniał. 

Poszedł do Akademii Humanistycznej. Został profesorem, ożenił się, miał dzieci. Na jednym 

z wykładów przedstawił wyniki studentów. Wszystkich oblał. Odsetek samobójców wśród młodzie-

ży nieznacząco się zwiększył. A on usłyszał głos „Pycha zabija”. Wszystko tak szybko się działo, aż 

w końcu…

Obudził się.

Mięśnie miał sflaczałe, nie mógł ruszać palcami u nóg. Ogólnie prawie nic nie czuł. „Twoja 

matka umarła. A ty jesteś sześćdziesięcioletnim starcem”. – odezwał się cichy głos.

– Dla… – Paweł z trudem wyartykułował sylabę. – „Dlaczego? Tyle razy Cię ostrzegałam, 

a ty nie zwracałeś na mnie uwagi. Zresztą nie pierwszy raz. Pamiętasz uczucie dejavu? Prześniłeś 
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swoje życie od początku do możliwej przyszłości. A ty i tak popełniałeś te same błędy”.

– Py… cha?

„Tak, to ja próbowałam ci pomóc”.

– Ro…dzi…na?

„To tylko wytwór twojej wyobraźni. Po wypadku wpadłeś w śpiączkę. Gdybyś się poprawił 

we śnie, to cóż miałbyś jakąś szansę.”

– Szan…sę?

„To u was zabawne – najpierw grzeszycie, a później nie ma co naprawiać. Dostaniesz szan-

sę. Masz przeżyć pozostałe dwadzieścia lat jak roślina. Jak będziesz chciał eutanazji – witaj w pie-

kle”.

Widael chciała dla swojego człowieka jak najlepiej, lecz nawet anielska cierpliwość kiedyś 

się kończy. 

Kataryniarz

W domostwie bogatego radży żyła piękna księżniczka, która była wyrozumiała dla każdego. 

Ojciec tak ją ukochał, że spełniał każde jej życzenie. Samantya, gdy tylko nadarzała się okazja, po-

magała ojcu przy sądach. Chciała być jak najbardziej sprawiedliwa. Niejednokrotnie pomagała lu-

dziom w wiosce. Inna księżniczka siedziałaby przed lustrem, układałaby włosy i pielęgnowała cerę, 

lecz ta nie stroniła od pracy fizycznej. 

Pewnego razu na dwunaste urodziny księżniczki przybył kataryniarz z małpką. Przyniósł ze 

sobą skrzyneczki na biżuterię oprawiane złotem i kamieniami szlachetnymi. Gdy kataryniarz zaczął 

grać, małpka zaczęła tańczyć, a muzyka i ruchy małpki hipnotyzowały dwór. Jedynym człowie-

kiem, który nie został zahipnotyzowany, był bramin. Stuknął on laską o ziemię. Radża i trzecia 

część dworu obudziła się ze snu kataryniarza. Jednak muzyka dalej zachwycała księżniczkę i resztę 

dworu. W dziwny sposób koncentrowała się na księżniczce. Bramin stuknął dwa razy. Obudziła się 

reszta dworu, jednak księżniczka dalej tkwiła w hipnozie. Wtedy bramin trzy razy uderzył o po-

sadzkę kijem, a muzyka przestała grać. Księżniczka przebudziła się ze snu. 

– Toż to muzyka Gandharwów – boskich, muzyków – powiedziała księżniczka. – Jak ją za-

mknąłeś w tym pudełku?
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– Nie ważne skąd mam tą muzykę. Ważne jest to, że ty też możesz ją mieć. Kup skrzynecz-

kę i pokręć rączką, a muzyka będzie ci stale towarzyszyła – powiedział kataryniarz spod kaptura. 

– Tato, tato. Kup mi takie pudełko! – krzyczała córka radży jak opętana.

– Panie – odezwał się bramin – nie widzę w tym nic dobrego. Sam widziałeś, gdy się obu-

dziłeś, że inni byli zahipnotyzowani tą muzyką. Sam byłeś zahipnotyzowany z całym dworem. A te-

raz księżniczka się zachowuje jak opętana. Sprzeciw się córce, chociaż raz.

– Może masz rację, ale córka będzie mi robiła wyrzuty, a nie chcę jej zawieść – powiedział 

do bramina i zwrócił się do kataryniarza: – Wola mojej córki to także moja wola. Niech będzie. Ile 

chcesz muzyku za to pudełko?

– Dwieście sztuk złota.

– Niech będzie.

– Niech księżniczka sobie wybierze – powiedział, uśmiechając się szelmowsko muzykant. 

Pudełka różniły się kolorami, ale każde miało czarne serce oprawione w złoto. Wybrała po-

marańczowe.

Od odejścia kataryniarza upłynęło siedem dni, a księżniczka cały czas w swym pokoju słu-

chała ciągle zmieniające się melodie. O dziwo, wcale się nie powtarzały. Dopiero po tym czasie po-

wtórzył się pierwszy motyw. Przez te siedem dni ludzie na dworze stali się dla siebie niemili. Jedy-

nie radża, który miał błękitną krew, oparł się pokusie oczerniania innych. Księżniczka zaś wyszła 

z pokoju. Pierwsze co sobie zażyczyła były szaty godne księżniczki. Wybierała w tych szatach jak 

gołębica,  która w czasie godów wybiera godnego siebie gołębia, a i tak zakupiła wszystkie. To 

samo tyczyło się biżuterii, butów i jedzenia. Zaczęła stronić od zajęć fizycznych, które kiedyś lubi-

ła. A propos jedzenia – nie dość, że tyła w oczach, to stawała się coraz bardziej krwiożercza. Na po-

czątku jadła mięsa pół-krwiste, potem kazała w ogóle ich nie piec. Zaczęła lubić sadystyczne zaba-

wy. Męczyła zwierzęta, później je zabijała i jadła. Nie tylko ona się zdegenerowała. Śladem księż-

niczki poszli poddani. Po upływie kolejnego tygodnia bramin zwrócił się do radży, gdyż miał dość 

tego, co robili dworzanie i księżniczka. 

– Należy wezwać dewę. – Ustalili ze sobą bramin i radża.

Wszystko było już przyszykowane. Ogień, baran na ofiarę, świeczki dookoła ognia i ołtarza, 

na którym zwierzę będzie zarżnięte. Ołtarz został poświęcony świętą wodą z Gangesu. Gdy już ba-

ran miał zostać ofiarowany, pojawiła się dewa.

– Jestem Konael i chronię to dziecko od urodzenia. Nie musicie zarzynać zwierzęcia, żeby 
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mnie wywoływać, nie cierpię bezsensownej śmierci.

– Cóż mamy czynić Konaelu?

– Odnajdźcie kataryniarza. Niech odwróci pieśń chciwości,  którą wysłuchało to dziecko. 

Szukajcie go w Górze Szalonego Boga Un-Kun. Po tych słowach wizja Konaela się rozwiała. 

Radża wysyłał dyplomatów do środka tej góry. Wrócił tylko jeden. Opowiadał, że ci ludzie 

oprowadzili go po jaskiniach. Widział złoto, kilimy, piękne dywany. Ogólnie rzec biorąc przepych. 

Pokazali mu posąg Un-Kun. Był to olbrzymi wąż trzymający w paszczy jabłko. Gdy wyznawca 

oprowadzał go po siedzibie kultu, nawiązała się rozmowa: 

– Przyszło nas trzech – stwierdził dyplomata i spytał wyznawcy: – Gdzie są moi towarzy-

sze? 

Kultysta zaprowadził go do jadalni i powiedział:

– Pierwszego zabiliśmy, a drugiemu kazaliśmy jeść jego mięso. Nie zgodził się, to jego też 

zabiliśmy. Od ciebie zależy, czy będziesz żył, czy nie. Upodobnij się do nas, a będziesz żył. – Po 

„posiłku” zaprowadzili go do sali królewskiej. Tam opowiedział Kun-Loanowi – królowi kultystów 

węża – o problemie radży. Kazał mu przyprowadzić radżę. Inaczej nie odwróci procesu chciwości.

– Zwracał się do mnie bracie. Czy to nie cudowne? Pozwólcie mi tam wrócić. Proszę. To 

mięso smakowało tak dobrze…

– Postradał zmysły – powiedział bramin.

– Co w takim razie robić? – spytał się radża. – Jeżeli zaatakujemy ich, kataryniarz może zgi-

nąć. Nie mam wyjścia – muszę pójść do tej góry.

– Pójdę! Pójdę z tobą panie! – odezwał się dyplomata.

– Skoro on idzie, ja też. – skwitował bramin.

Droga trwała niecałą dobę. Gdy dotarli do góry, strażnicy zaprowadzili ich w stronę posągu węża 

z jabłkiem. Przed wężem stał ołtarz ofiarny. Widoczne były kajdany na ręce i nogi oraz wyżłobie-

nie, by krew spływała do złotego pucharu między nogami ofiary.

– Radżo – odezwał się król-wąż – tym razem ty jesteś na moim terenie.

– Ty! To ty jesteś tym kataryniarzem! – krzyknął gniewnie radża i po chwili się rozpłakał. – 

Oddaj moją córkę, proszę…

– Przysługa za przysługę. Oddaj swoją krew. Dokładnie litr. A gdy ją już wypiję, oddaj mi 
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swoją krainę, gdyż będę miał już twoją krew w żyłach. 

– To wszystko dla władzy… – dobrze, zgadzam się.

Księżniczka została odczarowana, lecz to nie dotyczyło dworu, który, nadmiar złego, przyjął kulty-

stów jak swoich. Szerzył się kanibalizm i udawany wampiryzm. Radża, jego córka i bramin zostali 

zamknięci w lochach. Agriel widząc, co się dzieje, spytał się Metatrona – anioła, który ma bezpo-

średni kontakt z Bogiem – czy możliwa jest ingerencja anielska trzeciego stopnia. Metatron powie-

dział, że jest zgoda tylko na drugi stopień i że może to wykonać Konael. Agriel trochę się zawiódł, 

ale wiedział, że może wykorzystać program skrytobójcy i wgrać go do Konaela. 

Konael zszedł na ziemię w człowieczej postaci. Kultyści nie spodziewali się żadnego oporu 

wśród ludzi i wystawili słabe straże. Po strażniku na wejście. Konael zabijał jednego za drugim. Po-

lał benzyną i ropą wszystkie bramy, drzwi, ściany i dach. Skradając się, wykradł radżę, księżniczkę 

i bramina. Gdy wychodzili, wszystko podpalił. Użył do tego zaklęcia czarnego ognia, który wszyst-

ko pochłania, dopóki się nie wypali. Spalił się cały pałac ze wszystkimi dobrami i całym dworem 

wraz z kultystami. Radża został pozostawiony bez środków do życia, lecz to, że chciwość została 

zażegnana, było dla niego bardziej wartościowe niż wszystkie bogactwa które, stracił. 

– Dziękuję ci za ratunek. Kimkolwiek jesteś.

– Znasz mnie królu – powiedział Konael i rozmył się, pozostawiając po sobie ubranie.

 

Zjedz mnie, mrrr.

Gemperel przechadzał się po tym, co zostało po cyrku. Przy siedemdziesięciu dwóch krysz-

tałowych oknach siedzieli aniołowie i pilnowali swoich podopiecznych. Pośrodku cyrku była szyba, 

przez którą można zobaczyć Ziemię taką, jaka jest i dzięki czemu można szybko zainterweniować 

tam, gdzie działo się coś złego. Na szczęście anioły mogły poruszać się po linii czasu i zawsze do-

cierały na miejsce wtedy, gdy góra na to pozwalała lub rozkazywała. Nad areną natomiast wisiało 

wielkie lustro, być może wiedeńskie, przez które przelatywały anioły trzeciej kategorii. Ci z czwar-

tej nie schodzili. 

Konael opowiadał mu, jak księżniczka została omotana przez fałszywego kataryniarza, któ-

ry okazał się królem kanibali. Zastanawiał się, skąd miał takie przyrządy muzyczne. Ktoś musiał 

przemycić je do piekła, zdegenerować i podarować komuś tak obłędnemu jak król kanibali i wam-

pirów pozorantów. Zwrócił się z tym do Agriela. 
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– Nie wierzę, że ktoś z naszych mógł to zrobić. No ale cóż, popytam się góry. A ty za ten 

czas weź się za swoją podopieczną, bo jeszcze trochę i osiągnie punkt krytyczny, i się jej nie odra-

tuje… Pamiętałeś o Samantyi, a nią prawie wcale się nie zajmujesz. 

Gemperel upomniany podszedł do swojego okna i sprawdził, jak się sprawuje jego Lea. Od 

początku jak się nią zajmował była bardzo układna, grzeczna i pobożna. Chodziła do kościoła, spo-

wiadała się – gdy już mogła. Słowem cud dziewczyna. Teraz złapały ją w sidła jakieś małe diabełki, 

które chodziły dookoła niej, kusiły i jak na złość ona się słuchała. Na dodatek miała ze sobą bandę 

szczurów, którzy swoje sumienia pochowali po kątach. Przewinął widok w krysztale. Około szesna-

stego roku życia poznała szajkę koleżków i koleżanek. Definitywnie prowadzili ją na złą drogę.  

Gemperel pamiętał, jak on dobierał sobie kolegów. Jego gangsterski duch przyznawał, że 

kilka błędów młodości nie wyklucza dobrego życia. Może nie świętego, ale przynajmniej dobrze 

przeżytego i dającego możliwość wejścia do nieba po śmierci. 

Gemperel znowu przesunął kryształ. Tym razem do teraźniejszości. Lea właśnie wzięła LSD na im-

prezie. Techno czy House, nigdy nie lubił tego gatunku muzyki. Jako anioł drugiej rangi mógł inge-

rować w życie człowieka, nad którym się opiekował, bez pytania, poprzez pierwszy stopień inter-

wencji. Czyli szeptanie. Skierował strumień głosu w tafle kryształu i zaczął szeptać:

– To nie dobre, rzuć to, będziesz miała wizje, ale to przejdzie i będziesz chciała więcej, a wi-

zje nie przyjdą. Ja sam jestem wizją, ale ze mną możesz gadać nawet bez środków odurzających.

– Kto? Co to mówi? Hahaha, ale mam tripa. Coś mi mówi, że źle robię… – Nagle Lea zoba-

czyła mistyczną bramę. Przeszła przez nią. Znajdowały się tam drzewa z dorodnymi owocami. Set-

ki drzew. Śpiewały do niej, żeby zjadła ich owoce. Najgłośniej wołały czerwone jabłka. Lea w tym 

realnym tripie wzięła czerwony owoc i ugryzła. Doznała przyjemności, o jakich nie śniła. Gemperel 

widząc, że mała weszła do ogrodu jabłek siedmiu grzechów głównych, domyślił się, z jakiego drze-

wa zjadła owoc. Tylko nie wiedział, kto dał jej tabletki przejścia… Bo to na pewno nie było LSD. 

Gangster też wszedł do ogrodu Lucyfera myśląc, że jakoś da się odwrócić proces nieczystości sek-

sualnej. Dlatego, że nie miał kontaktu z centralą, mógł użyć swojej mocy. Podszedł do Lei. Lea za-

częła jeść drugie czerwone jabłko. Za każdym kęsem przeżywała orgazm. Wyrwał jej jabłko i za-

czął egzorcyzmy. Lea zaczęła odczuwać niesamowity ból. Przekrzywiało to jej ciało w pozycje roz-

winiętych joginów. Jej ciało nie było na to przygotowane. Gdy przestała się ruszać, Gemperel wziął 

ją w ramiona i wyrzucił ciało przez bramę, która się zamknęła. 

Gangster miał jeszcze coś do zrobienia. Gdy wymieniał święte imiona Boga podczas egzor-

cyzmów, zaalarmował pieska… A właściwie olbrzymiego cerbera. „Nie mów Lucek, że zmieniłeś 
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swojego pieska w olbrzyma po obejrzeniu Harry Pottera…”. Anioł wyciągnął to, co mu przydzielili 

jako broń, gdy wszedł na drugi stopień anielski. Czy raczej to, co wybrał. Miecze były dla niego 

przestarzałe. Wybrał dwie berety, oczywiście święcone, ze srebrnymi kulami. Tylko którą głowę 

wybrać za pierwszy cel? W ostatniej chwili zrobił unik i strzelił. Kula wystrzelona z lewej ręki dra-

snęła ucho cerbera. Tylko rozdrażnił piekielnego ogara. Druga kula trafiła w prawe oko lewej gło-

wy. Cerber zakwilił i odszedł z podkulonym ogonem. Gemperel zaś miał czas, by wrócić do nieba. 

Zobaczył, jak Leę biorą pielęgniarze do karetki i wiozą do szpitala. Lekarz orzekł, że to za-

trucie dopalaczami. Obudziła się z nagłym wdechem. Gdy zaczęła opowiadać matce, co się z nią 

działo, ta uznała, że to jeszcze działają narkotyki i zapłakała. 

Gemperel opowiedział o wszystkim Agrielowi. Ten z kolei potwierdził, że zostały przemy-

cone na złą stronę katarynka Gandharwów i trzy pozytywki anielskich chórów. Gdy Agriel się do-

wiedział, że zła strona dała tabletki przejścia Lei, zaczął podejrzewać, że ktoś uwziął się na jego 

grupę aniołów i ich podopiecznych. 

 

Niebezpieczna gra

Piotrek bardzo lubił gry RPG z przyjaciółmi. Pomagały mu jakoś wytrwać w trudnym świecie na-

stolatka, przenosząc go do innych światów, gdzie mógł robić co mu się żywnie podoba. Być dobry, 

zły, być wojownikiem, kapłanem, czy inną postacią. „RPGi, mówił, rozwijają wyobraźnię. Gdyby 

nie one zostałbym zwyczajnym śledziem, który wpatruje się w Internecie w takie strony jak Pude-

lek, Fakt czy jakiś inny bildowiec”. RPGi z kolegami wiele dla niego znaczyły. 

Wojtek, na co sobotnie zebranie przyniósł nową grę – Tajemnice Siódmej Góry. 

– To super gra, widziałem recenzje i pokusiłem się wyhaczyć ją z netu, zanim cały nakład 

zejdzie. 

– Na co czekasz – powiedział Tomasz – rozkładaj ją.

– Oto zasady gry – po rozłożeniu gry zaczął wyjaśniać Wojtek. – Na początku wybiera się 

frakcję. Albo jest się za Skrzydlatymi Minladami, albo za Enigmatycznymi Panoidami. Następnym 

krokiem jest wybranie profesji. Tutaj się nie wybiera z puli, tylko losuje. W zależności czy będziesz 

Minladem czy Panoidem, dostaniesz profesję odpowiadającą danej frakcji. 

– Oki, jest nas czterech – stwierdził nieodzywający się do tej pory Sylwester. – Podzielmy 

się na dwie grupy. Ja chciałbym być z Wojtkiem we frakcji Panoidów.
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– Dobrze, to ja będę z Tomaszem w Minladach – powiedział Piotrek. Zaczęli losować profe-

sję. Wojtek wylosował Czarnego Kapłana, Sylwester Podstępnego Kradzieja, Tomasz Wojownika 

Światłości, a Piotr Druida Życia. Wybrali figurki. Kapłan był przykryty czarną szatą z kapturem 

i schowanymi w rękawach rękami, Kradziej miał sztylet i ciemną bluzę, by móc łatwo schować się 

w cieniu. Wojownik miał zbroję, miecz z tarczą i łuk na plecach. Druid zieloną szatę i kij do pod-

pierania się. Postawili figurki na mapie. Rzucili kośćmi. I się zaczęło.

– Hej co my tu robimy? – powiedział skrzydlaty wojownik.

– Coś mi się zdaje, że jesteśmy w grze – odpowiedział Piotr. 

Skrzydlaci znajdowali się na odludnej ziemi. Pola przypominały żółto-zieloną szachownicę. 

Po drugiej stronie pól znajdowali się Kradziej i Czarny Kapłan. Piotrowi i Tomaszowi zrobiło się 

niedobrze na ich widok i chcieli jak najszybciej ich pokonać w walce. To samo czuli Wojtek i Syl-

wester. Skrzydlaci czuli, że dobro jest po ich stronie, natomiast w sercach Zagadkowej dwójki potę-

gowało zło i zazdrość, że tamci są bliżej światła. Czarny kapłan rzucił kulę negatywnej energii. Pio-

trek prawie jej uniknął, a Tomasz w mgnieniu oka odbił sztylet wycelowany w środek serca. Odbity 

sztylet zranił go w ramię. Poleciała krew. Druid rzucił czar oplątanie, dzięki któremu Kapłan nie 

mógł się ani ruszyć, ani rzucać zaklęć. Wojownik za ten czas unieruchomił Kradzieja chwytem za-

paśniczym.

– Nie musicie walczyć. Rzućcie broń – zaproponował Piotr. – Poddajcie się.

– Zgoda. Poddajemy się. 

– Co się z nami stało...? – spytał Tomasz. – Rzuciliśmy się na siebie jak zwierzęta.

– Masz rację, ale tak mnie ciągnie do ciemności. Zło prawie opanowało moje ciało – stwier-

dził czarny kapłan. 

– Oddajcie nam trochę waszego światła, Skrzydlaci. To ono nas opuściło w tej grze.

– Zgoda – zwrócił się do Sylwestra wojownik. 

Podczas gdy w świecie gry trwało pojednanie między dobrą a złą frakcją, w prawdziwym 

cztery istoty naradzały się w ciałach kolegów.

– No panowie – odezwał się Demon1. – Mamy teraz czas na pogaduchy.

– Streszczaj się – powiedział Anioł1 – nie powinniśmy ich zbyt długo męczyć, bo jeszcze 

się pozabijają. Ja już mam ranę od sztyletu Kradzieja.

– Nie mów, że ustawiłeś na realistyczne obrażenia.  Gagatek z ciebie lepszy ode mnie – 
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Uśmiechnął się złowieszczo Demon2. – Powinniśmy się chyba zamienić frakcjami.

– Wiecie dobrze, o co nam chodzi – zabrał głos Anioł2. – Powinniśmy się połączyć w jed-

ność my anioły i wy demony. Znaleźć własną parę i stać się nową istotą. Po to się tu zebraliśmy. Pa-

trzcie, oni już nie walczą. Łączą swoją energię. Tak jak myślałem: młodzi ludzie, mający taką wy-

obraźnię na pewno sobie poradzą. Miejmy nadzieję, że innym też się uda to co nam. A teraz razem.

– Zjednoczenie! – krzyknęła cała czwórka. I tak powstała nowa rasa aniołów – anioło-demo-

ny.

Tymczasem koledzy powrócili do swoich ciał. Coś się w nich zmieniło. Byli obojętni, ani 

dobrzy, ani źli. Tak jakby nie mieli sumienia, a co gorsza duszy. Postanowili, że nigdy już do tej gry 

nie powrócą i spalili ją w piecu. 

Struktura i pogłosie

Pataela zaskoczyła nagła zmiana charakteru Piotra i jego trzech kolegów. Stali się stonowa-

ni, milczący, jakby pozbawieni życia. A to jeszcze dzieciaki, muszą się wyszaleć, mają swoje zain-

teresowania, no i powinni się buntować w tym wieku. W końcu sam to przeżywał, gdy jeszcze żył 

na ziemi jako człowiek i doświadczał buntu młodzieńczego. To nie było normalne. Musiał skorzy-

stać z kuli. Przewinął do tyłu, zanim stali się tacy cisi. Po upływie minuty zobaczył całą sytuację. 

Piotrek z przyjaciółmi zostali opanowani przez duchy, zarówno te dobre, jak i te złe. Widać 

było w kuli, że się połączyli, dwuskrzydłe anioły i demony. Stworzyli nowy gatunek. Ale jakim 

kosztem… To przez tę grę. Sam Patael czuł się osłabiony, jakby światło straciło swój blask. 

Nie tylko on zachorował na tą dziwną depresję. Musiał działać jak najszybciej. Czuł, że trze-

ba tę grę jak najszybciej wycofać. Agriela jak zawsze brakowało. Agriel mógł przekraczać portal do 

aniołów trzeciego stopnia, ze względu na to, że miał sześć skrzydeł. Patael miał ich tylko cztery. 

Zaczął myśleć, jak się stać aniołem wyższego rzędu. Robił to tak intensywnie, że zaobserwował 

w sobie pewną przemianę. Chociaż intencje miał czyste i on był czysty jak łza, coś z niego zaczęło 

wychodzić. Najskrytszy, ciemny rdzeń jego jestestwa. Połączenie yin i yang, które było przed prze-

mianą w jego wnętrzu, rozdarło się na pół. Tak powstał demon. Istota doskonale zła, jak i doskonale 

słaba (poprzez kultywowanie słabościom).  Podczas tego procesu Pataelowi wyrosła trzecia para 

skrzydeł. Demon przez chwilę zastanawiał się, gdzie jest, ale widząc wielkie światło, które wydo-

bywało się z luku do trzeciego nieba, porażony spadł w otchłań. Patael wzbił się szybko w górę 

przez przejście do trzeciego nieba. 
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Napotkał tam zdziwione anioły trzeciego stopnia, które grupowały się przy Metatronie. 

– Kimże jesteś, że bez nauk o strukturze niebios, a co najważniejsze bez wiedzy na temat 

przemienienia się, zrobiłeś to i przekroczyłeś swoje uprawnienia?

– Nie wiem, o co wam chodzi z tymi naukami, ale na ziemi jest trudna sytuacja…

– Pataelu co tu robisz? Co cię tak wybiło z równowagi, że się przemieniłeś? – spytał się 

Agriel.

– Nikogo nie było z was… z nas na ziemi, kiedy to zaczęło się dziać… – Gdy Patael opo-

wiedział o zaistniałej sytuacji, anioły trzeciego stopnia zaczęły przekrzykiwać się jak na pchlim tar-

gu.

Metatron uciszył wszystkich dłonią jak za pomocą magicznej różdżki.

– Rozumiem wasz lęk. Lecz to co się stało, nie możemy odwrócić. Demony, nefilimowie i ta 

nowa rasa – połączenie dwuskrzydłego z demonem – szykują się do wojny z nami. Z tego, co się 

dowiedziałem od młodego, mają zamiar opanować ludzkość, by ludzie byli ich niewolnikami. Nie 

możemy do tego dopuścić. A ty, Pataelu musisz dowiedzieć się kilku rzeczy od Agriela – powie-

dziawszy to Metatron, zaczął wydawać rozkazy do trzody gorączkujących się aniołów.

Agriel zaś zaczął wyjaśniać strukturę nieba. Pierwszy poziom nieba stanowią ludzie, pogrą-

żeni w prawie wiecznej szczęśliwości. Im szybciej się nią znudzą, tym szybszy będzie ich powrót 

na ziemię. Do tego celu buduje się tymczasowy poziom drugi i na wzór cyrku, czy teatru, odbywają 

się przedstawienia, które mają oczyścić 72 ludzi i przekształcić je w anioły pierwszego i drugiego 

stopnia. Po przekształceniu powstaje drugi poziom nieba, a nowo-powstałe anioły pilnują tych co 

zeszli na ziemię. Niektórzy nie mieli szczęścia i zamienili się w minerały, ze względu na ich ka-

mienne serca na ziemi. Inni zamienili się w rośliny, bo chociaż mieli serce, to nie umieli z niego ko-

rzystać. Jeszcze inni stali się zwierzętami, gdyż w życiu kierowali się jedynie instynktem. Anioło-

wie pierwszego stopnia mają na celu te trzy grupy zwrócić światu jako ludzi, bo każdy człowiek 

jest na miarę złota. 

Anioły drugiego stopnia pilnują ludzi, by nie zeszły na złą stronę. Mają do dyspozycji narzę-

dzia: kulę do obserwowania, trąbę jerychońską zminimalizowaną dla szeptania i broń, którą wybra-

ły podczas werbunku. Mają też lustrzane drzwi, przez które mogą przejść do świata ludzi. Jednak 

można ich używać jedynie przy zgodzie Metatrona. Każdy drugi poziom składa się z lustrzanej 

podłogi, przez którą można obserwować Ziemię, oddalając ją, bądź przybliżając. W suficie jest luka 

prześwitująca do trzeciego poziomu. Trzecich poziomów jest tyle, ile jest drugich. W każdym obra-
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duje Metatron, który może się duplikować do woli i być w ciągłym kontakcie z Bogiem. Demony 

nie mają tak zorganizowanej społeczności. Chociaż dzielą się na kilka grup, to w zasadzie każdy 

robi to, co chce. Jedynie Lucyfer ma możliwość zwołania zebrania, tak zwanego sejmiku demonów. 

– Możliwe, że coś takiego zrobił w ostatnim czasie. Anioły, które współpracują ze złem, to 

coś ohydnego, coś nowego i zbrukanego chorobą, defetyzmem. Musimy wycofać te gry, które jesz-

cze nie dotarły do ludzi. Zajmę się górą, a ty masz już trzy pary skrzydeł, to możesz wziąć do po-

mocy Widael, Gemperela, i Konaela do roboty na Ziemi. Będziesz mógł komunikować się z nimi za 

pomocą Tejoza, tak nazywamy trąby jerychońskie zminimalizowane. A teraz idź.

Działania trzech muszkieterów i opiekuna

Widael jako broń wybrał sobie taśmę-bicz. Kontroluje jej giętkość, twardość, ostrość i dłu-

gość. Zatem może zrobić nią prawie wszystko. Gemperel jak na gangstera przystało miał swój pi-

stolet 9 mm, a Konael poprosił o krzyż z ostrzem w środku. Patael nie pozwolił im używać ciał na 

ziemi, mieli zdać się na spryt, odwagę i… szczęście. Patael na trzecim poziomie dostał duże lustro. 

A na nim było ukazane – jak w odbiornikach kilku kamer – wiele ludzkich żywotów. Wpisał do wy-

szukiwarki kamer nazwę gry „Tajemnice siódmej góry” i po chwili miał już obraz dwudziestu gier, 

które miały dotrzeć do młodzieży w wieku jego podopiecznego. Inne, które dotarły, zrobiły już za-

mieszanie w strukturze anielskiej. Koledzy Pataela musieli działać szybko i bezwzględnie. Podał 

wytyczne trzem aniołom i zaczęły się dziać dziwne rzeczy.

Na trasie krajowej 48 przewrócił się samochód dostawczy, podobno zahaczył o kamień, któ-

ry zrobił dziurę w oponie. Przekoziołkował kilka razy. Na szczęście kierowca miał zapięte pasy. Za-

wartość dostawy – pięć gier zapakowanych tak, żeby nic broń Boże im się nie stało, wpadło dziw-

nym trafem do rzeki oddalonej o rzut kamieniem. 

Inna gra miała trochę większego pecha. Kobieta, która ją kupiła, zostawiła bagaż w luku, 

a podczas lotu otworzyła się klapa i cały bagaż spadł na ziemię. Szukaj mnie w polu – woła. 

Z następną doręczyciel szedł z poczty do domu jakiegoś bogacza, ale przeszedł pod drabiną 

i wylała się mu farba na przesyłkę. Stał się odtąd człowiekiem przesądnym, a przesyłkę wywalił do 

kosza. Coś mu podpowiadało, że bogacz będzie niezadowolony z prezentu jaki mu mógł donieść. 

Innym razem przez miasto przelatywały małe meteory. Cudem jeden z nich się oderwał od 

chmary i uderzył prosto w miejsce, gdzie gra się znajdowała. 
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Na poczcie mylili się i zamiast do rąk graczy, zostały dostarczone na jeden adres, gdzie były 

zamknięte drzwi z napisem – „Połóż tą zajebistą grę i wynocha, w skrzynce na listy masz forsę”. 

Wszystko szło dobrze. Zostało wyeliminowanych dwanaście gier, gdy pojawił się kłopot. 

W trybie natychmiastowym, niewidocznym dla ludzkiego oka, zostały doręczone cztery gry do do-

mów, w którym były żądne zabawy dzieciaki. Patael zauważył, że do bitwy o dusze dzieciaków 

wtrąciły się zmutowane demony, które nie muszą mieć zgody na interwencję od wyższych szcze-

blem pobratymców. Polityk przekazał polecenia do swoich podkomendnych, gdyż nie mogli sobie 

pozwolić na dalsze straty. 

Za pomocą Pataela anioły wyłapały trójkę demonów. Każdy z nich utworzył przed niespo-

dziewającym się demonem doręczycielem niewidoczny portal do neutralnego świata. Patael rów-

nież interweniował, inaczej ostatnia gra doszłaby do miejsca przeznaczenia. Zaczęła się walka. 

Widael spotkał Nożycorękiego Nawuiela. Na początku walki wstążka nie mogła dosięgnąć 

Nawuiela, a każdą próbę dojścia do szyi, czy po prostu zranienia go przez Widaela, odpierał noży-

cami i obcinał broń, słabnącą za każdym razem. Nasz anioł musiał czerpać z sił życiowych, by od-

twarzać wstęgę. Wdowa postanowiła zmienić taktykę. Zamieniła broń w bicz, w którym końcówka 

stała się metalowa. Tym razem Nożycoręki musiał robić uniki. Robił to na tyle szybko, że Widael 

nie nadążał i kiedy Nawuiel zaczął się zbliżać, Wdowa zaczynała przegrywać. Gdy Nawuiel już był 

tuż tuż i nawet zranił ramię anioła, Widael wzbił się w powietrze i strzelił z bicza. Nawuiel zrobił 

unik. Wtedy demon wzniósł się również w powietrze, chcąc staranować wdowę, która zauważyła to 

i zrobiła pełny piruet. Zaskoczony demon nie odbił już stalowej końcówki, która przebiła mu serce. 

Maź, którą był obleczony anioł po przemianie, zeszła z niego. Widael stał się świadkiem rozpadu 

rozdzielonego  demona  i  śmiertelnie  ranionego  anioła.  Demon  się  rozpuścił,  a  anioł  rozpłynął 

w świetle. 

Gemperel trafił na metalowego demona. „Jak ja go postrzelę, przecież wszystko ma z meta-

lu” – pomyślał Gemp. Zaczął strzelać – może któraś kula przejdzie. Kule zatrzymywały się na ciele 

diabła, wiercąc skorupę. Rozjuszony Weriel zaszarżował na niego. Gemp wzbił się w powietrze, 

lecz Weriel nie tracąc na impecie, rozłożył skrzydła i wbił je pod żebra aniołowi, kilka z nich ła-

miąc. Gemperel zobaczył błysk w oczach Weriela. „Oczy, to jego słaby punkt”. Gemp zwijał się 

z bólu, a Weriel zaczął kopać leżącego po brzuchu, głowie i już prawie wyrywał mu skrzydła, gdy 

Gemperel zerwał się i przyłożył zaskoczonemu anioło-demonowi pistolet do lewego oka. Nacisnął 

spust. Metal zaczął się rozpływać. Czarna maź spłynęła na neutralne pole walki, a uwolniony anioł, 

zanim się rozpłynął, podziękował za ratunek Gemperelowi.
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Konael szybko wyciągnął z krzyża długi sztylet. Demon, z którym walczył, miał również 

białą broń, tylko trochę dłuższą i cięższą. Miecz dwuręczny. Konael miał o tyle przewagę, że jego 

drugą bronią był poświęcony krzyż. Gdy Kiamiel robił zamach mieczem, Konael oślepiał przeciw-

nika blaskiem krzyża i odskakiwał na bok, żeby uniknąć śmiertelnych ciosów. Powoli Konael za-

czął się męczyć. Musiał coś wymyślić, bo jeszcze trochę i ten durny demon pozna się na jego uni-

kach. Gdy następny zamach, miał już odciąć mu głowę, zastosował miejscowy teleport, znajdujący 

ujście za plecami Kiamiela. Wbił sztylet w plecy demona.

Patael,  gdy został  aniołem drugiej  kategorii,  wybrał  dla  siebie pióro orła.  Wszakże było 

ostrzejsze od miecza. Jako anioł trzeciej kategorii dostał kołczan z łukiem. Każda strzała zawierała 

dokładną kopię jego pióra. Udefiel posiadał okrągłe shurikeny – zaokrąglone noże w wielkości kó-

łek do gry w ringo. Rzucał nimi raz za razem. Polityk ograniczyl się do pisania zwojów ochron-

nych. Odbijały czakramy i kierowały z powrotem do Udefiela. Demon ze zręcznością nowej rasy, 

łapał je i odrzucał ciągle w kierunku Pataela. Anioł zmienił strategię. Zastosował zdublowanie się. 

Jeden z podwojonych pisał zwoje ochronne, a drugi strzelał z łuku. Udefiel nie potrafił unikać jed-

nocześnie swoich czakramów i strzał. W końcu strzały zaczęły docierać do demona. Ostatnia strzała 

z kołczanu dosięgła szyi. Patael zaobserwował to samo, co widzieli jego podkomendni. Jednocze-

śnie odczuł wielką ulgę i jego depresja anielska zniknęła. Później sprawdził swoich ludzi i wyszło 

na to, że też doszli do siebie. Gry demonów zostały zniszczone. Niestety cztery gry zostały dostar-

czone. Patael zdał raport Metatronowi, a ten pogratulował aniołom Pataela sukcesu z udanej akcji. 

Był to początek wojny.

 

Pierwszy poziom

Agriel przełknął tabletkę przejścia i po chwili znalazł się w piekle, po drugiej strony lawy. 

Piekło było dziwne; im głębiej się schodziło pod ziemię, tym wyżej się znajdowało. Jest odwróce-

niem praw przyciągania, tak samo ziemskich, jak i niebiańskich. Nieba znajdują się odpowiednio: 

pierwsze troposfera, drugie stratosfera i trzecie mezosfera. Od najniższego do najwyższego. W pie-

kle było na odwrót. Tu Lucyfer miał rezydencję najgłębiej. Ochronę miał złożoną z mitycznych 

stworzeń jak cyklopy, centaury, satyry, dżiny, czy inne stworzenia, hybrydy. Wszystkie te stworze-

nia zostały strącone do podziemi podczas potopu. Od tamtej pory w piekle roiło się od nich, także 

są na niższych piętrach ukończonej wieży Babel. Jej pierwsze kondygnacje obejmowały połowę 

piekła. Miały rozmiary kontynentów. Pierwszy kontynent był miejscem, gdzie mogli przebywać 
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wszyscy. Na kolejne obszary piekła trzeba mieć przepustkę. Agrielowi na razie wystarczył pierwszy 

poziom piekła. Przebrał się tak, żeby zakryć swoje świetliste skrzydła. Poszedł do „Gorącego poca-

łunku”, baru z siarczystymi winami i gorącymi tancerkami go-go – sukkubami. Nie był to zbyt wy-

szukany bar, zresztą jak większość miejscówek w pierwszym piekle.

Agriel podszedł do baru i zamówił siarczystą śliwowicę. Do czasu, aż stanie przed Metatro-

nem, by zdać mu raport, mógł sobie pozwolić na siarczysty oddech. 

– Barman – Agriel zagadał do zombiaka, który ze względu na to, że był zombiakiem, – Bar-

man! – musiał usłyszeć dwa razy, zanim się odwróci. Było to trochę problematyczne w rozdawaniu 

napojów, więc wymyślono, że klient sobie sam będzie rozlewał napoje, a zombie będzie tylko – 

w sposób powolny, ale skuteczny – pobierał zapłatę.

– Coo? – spytał przeciągle barman, zdziwiony, że ktoś w ogóle do niego zagadał.

– Na czym polegał ostatni zlot Lucyfera? Bo byłem – ekhm… niedysponowany.

– Nie…

– Aha, nie wiesz. Dobra, poszukam kogoś, kto wie. 

– …by…

– Tak – by się dowiedzieć…

– …ło… – w tym momencie zombiak uniósł dwa palce do swojego otworu gębowego.

– Ach, chcesz coś zjeść, może się oddalę…

– …go – i dokończył. 

Po chwili do Agriela dotarło, że zombie próbował mu powiedzieć od ponad minuty, że nie 

było żadnego zjazdu. Skoro to nie inicjatywa Lucka, to kogo? Piekło jest jak morze – długie, szero-

kie i co dziwne – wysokie w głąb (sic!). A główni jego przedstawiciele interesują się hedonistyczny-

mi zabawami, że tylko od czasu do czasu posyłają swoje podwładne demony, by sprowadziły do 

piekła  nowych potępieńców.  Tę aferę  zorganizował  ktoś  inny.  Agriel  potrzebował  zawodowych 

wieszczek.
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Pomysł

Podczas gdy Agriel szukał wieszczek, Metatron wydał rozkaz zgrupowania wszystkich cho-

rych aniołów do strefy bezpieczeństwa, do momentu wynalezienia antidotum przez Rafaela w taj-

nym laboratorium. Ich niebo znajdowało się niżej niż nieba ludzkich dusz, a jednocześnie miało 

portal dochodzący do jednego z nieb trzeciej kategorii umiejscowionej na mezosferze. Wejście było 

izolowane przez pieczęć Pana i mogli tam wchodzić tylko anioły upoważnione przez Metatrona. 

Miało również tunel na drugim poziomie, przez który wrzucano do niego chore anioły. 

Patael  wpadł na pomysł.  Dość niebezpieczny, ale przynajmniej zakładał jakieś działanie. 

Znając swoją chorobę, wiedział, jak odczuwają świat anioły, które zachorowały świadomie bądź 

nieświadomie. Gdy był chory, nie czuł światła. Czuł się jak człowiek, któremu odebrano wszelkie 

możliwości na zbawienie. Chciał wrócić na ziemię, zjednoczyć się z materią. Wiedział, że to here-

zja, więc nic nie mówił Widaelowi, Gemperelowi i Konaelowi. Dopiero teraz się zwierzył ze swo-

ich przeżyć. 

Plan polegał na tym, by jeden z jego przyjaciół udawał chorego i wszedł w środowisko za-

mkniętych aniołów, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie wszystkie anioły weszły do izolatki dobrowol-

nie. One powinny coś wiedzieć na temat miejsc spotkań z demonami. Potrzebne było tylko pozwo-

lenie Metatrona i ochotnik. Gemp się zgłosił i uzyskał pozwolenie. Polityk powiedział mu, że musi 

wykonać próbę, która go odmieni. Miał przejść przez niebieski portal.

– Tylko tyle? – spytał się Gemperel.

– Aż tyle – odpowiedział z powagą Patael, po czym zgniótł ziarno portalu i wyrzucił dwa 

metry od siebie. Z ziarna wyrosła niebiańska brama. 

– To do zobaczenia – powiedział Gemp i wniknął w niebieski niebyt.

Znalazł się na ziemi w łóżku z nowo upolowaną dziewczyną.

– Kochanie, jeszcze raz – zamruczała. W głowie gangstera migotała jakaś dziwna myśl, że 

to nie on, że to tylko mu się śni i tak naprawdę…

– Oj, proszę, misiaczku – …ma jakąś misję do wykonania.

– Nie mogę kwiatuszku, nie teraz. Muszę…

– Znowu kogoś zabić? To idź i przychodź, będę czekała. 

Gangster ubrał się, wziął beretę, a następnie udał się samochodem… „Dokąd mam jechać? 
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Nie byłem tu od tak dawna”. Postanowił, że pojedzie do szefa – mafiosa zachodniej dzielnicy. Gdy 

już wjeżdżał na parking, zaczęto strzelać do niego. Zatrzymał wóz, wyskoczył. Coś w jego głowie 

mówiło – poddaj się. 

– Nie strzelajcie – ja swój.

– Swój nie zdradziłby kolegów. – Teraz Gemp przypomniał sobie wszystko i zapłakał.

– Gdybym was nie wydał, to umarłoby dużo ludzi. Zrobiłbym to jeszcze raz, gdybym mu-

siał.

– Zdradziłeś rodzinę dla jakichś pionków. Lepiej wystaw łeb to ci go odstrzelimy.

„Poddaj się, tylko tak możesz doznać przebaczenia swoich kolegów”. Gemperel wyszedł 

z ukrycia, po czym spadł na niego grad braterskich kul. Jednocześnie dziury przekształcały się w ja-

śniejące światło. Aż w końcu stał się tym, kim był przed próbą – aniołem Boga. Przeglądnął się 

w lustro-drzwiach i zaskoczony stwierdził, że ma o jedną parę skrzydeł więcej.

– A więc po to był ten cały cyrk.

– Wyeliminowaliśmy z ciebie zło, które byś obudził, przekształcając się jak ja. Jednak nie 

tylko dla tego awansowałeś. Im bliżej jesteś światła, tym mniejsze istnieje prawdopodobieństwo na 

zachorowanie. Ta zaś jest zaraźliwa w większej grupie aniołów. 

– A co z przebraniem?

– Połknij to. – Polityk podał mu szarą tabletkę. – Została stworzona, gdy Metatron utworzył 

tę izolatkę. Skrzydła Gemperela zmieniły się na szaro-brudne. Całe światło, które zyskał wyblakło – 

jedno tylko się nie zmieniło – miał trzy pary skrzydeł. 

– Teraz tylko musisz dobrze zagrać i wejść przez tunel do strefy izolacyjnej.

Wycieczka Agriela

Wieszczki, ze względu na swoją niezwykłość i unikatowość, znajdowały się w dziewiątym 

i ostatnim kontynencie piekła, na czubku Wieży Babel, zwanym BG – Bad Guy. Kontynent ten miał 

powierzchnię podwojonych wysp brytyjskich. Lucyfer lubi się pytać wieszczek o to, co działo się 

w niebie, na ziemi, czy na jego włościach piekielnych. Jednak Lucek nie za bardzo rozumiał, co 

mówiły wieszczki, bo żeby je zrozumieć trzeba mieć nieźle poukładane w głowie i mieć szczęście 

w interpretacji. Lucek tych atrybutów nie posiadał albo krył się z jakiś dziwnych powodów. Ponad-
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to ustalił kiedyś zasadę – róbcie, co chcecie, tylko nie podważajcie mojej władzy. Przez co piekło 

zamieniło się w hedonistyczny Babel. Od tamtej pory wymyślono coś na wzór telewizji na żywo. 

Kamery filmowały potępionych, którzy cierpieli i umierali w wymyślnych programach. Ci z potę-

pionych,  którzy umarli  byli  degradowani  do  innych,  mniej  popularnych  programów.  Dostawali 

przez to mniej kredytów i nie mogli już sobie pozwolić na luksusy. Cierpienie i śmierć było na po-

rządku dziennym w Hell TV. Od czasu do czasu jakiś diabeł wysyłał demony, by polowały na du-

sze. Jak już udało się im uzyskać dla piekła, zniewalano je, sprzedawano, bądź wymieniano ich 

między sobą. 

Agriel musiał dostać się do wieszczek i do Lucyfera tak, żeby go nie rozpoznano. Gdyby to 

się stało, miałby problemy zarówno na górze, jak i na dole. Lucek musiał się dowiedzieć, że ktoś za 

jego plecami może zniszczyć nie tylko jego piekielną idyllę, ale i Ziemię. Gdyby choroba rozprze-

strzeniła się w świecie ludzi, powstałoby drugie piekło. Piekło ludzi wypranych z uczuć i emocji. 

Demony zaś nie mogłyby pozyskiwać potępieńców. 

Anioł zaszył się w zaułku i zjadł czarny cukierek. Po minucie przemiany pokazał się jako 

demon. Wszystkie skrzydła złożyły się tak, by udawać garba, a pióra zamieniły się w zastygłą czar-

ną maź. Podszedł pewnym krokiem do pierwszej bramy i ją przekroczył. Gdyby chociaż się zawa-

hał bądź okazał zdenerwowanie, bramkarz nie przepuściłby go. Kazałby na pewno dać jakąś prze-

pustkę, której on nie miał. Na szczęście się udało. 

Agriel zauważył, jak jeden demon pokazywał dumnie swój glejt, a strażnik lekko zdziwiony 

przepuścił go. Demon kierował się prosto do drugiej bramy. Anioł przyczaił się, a gdy denat prze-

chodził koło jego kryjówki, wciągnął go w ciemny zaułek. Ciemnoskrzydły początkowo się opierał 

i miał już krzyczeć, gdy Agriel go ogłuszył. Wyciągnął glejt i z ulgą stwierdził, że zawiera informa-

cje, które mają zostać dostarczone do Lucyfera. Niestety były zakodowane. Podpis diabła, który 

podpisał glejt, wydawał się mu trochę znajomy, ale dlaczego, tego nie odgadł. A taka była treść:

 

„Należy przepuścić przez wszystkie bramy tego doręczyciela, gdyż tylko on został upoważ-

niony do osobistego doręczenia tej wiadomości JKM Lucyferowi. (Tutaj następowały jakieś chore 

esy-floresy i podpis na końcu.) Diabeł Leirag”. 

No to wizytę miał zapewnioną.
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Przeszpiegi wśród swoich

Gemperel został wrzucony do strefy bezpieczeństwa przez tunel. Było tam kilkanaście, po-

grążonych w myślach, szarych aniołów. Gemp przybrał ten sam wyraz twarzy. Początkowo szarzy 

się podniecili. Przecież to pierwszy chory anioł 3-stopnia. Po chwili jednak wszystko się uspokoiło. 

Od wrzucenia Gempa minęła godzina albo dwie, albo cały dzień. Czas dla niego ciągle się wydłu-

żał. Anioły nie rozmawiały z nim. Nie wiedział tylko z jakiego powodu. Oprócz upływającego cza-

su Gemperel coraz bardziej  odczuwał chorobę szaraków. Powoli zaczął się do nich upodabniać. 

Miał jednak misję i musiał jakoś ich zjednać. Przynajmniej tych, którzy nie trafili z własnej woli. 

Było kilka aniołów, które, dla siebie nie wiadomego powodu, lgnęły do niego i odbierały resztki 

jego energii. Jednak one nic nie wiedziały. Zapytane czego od niego chcą, mówiły, że ma w sobie 

coś, co je pociesza. Pytane o powód choroby i uwięzienia, odpowiadały, że albo się zaraziły od in-

nych, albo straciły opiekę nad swoim człowiekiem, który nagle wyzbył się emocji. Uwięzieni ci 

przybyli  tu dobrowolnie. Spytani, czy ktoś przybył tu pod przymusem, wskazywali głowami na 

grupkę aniołów stojących razem.

Gemperel powoli zaczął szarzeć pod kostiumem. W końcu kopnął w portal do trzeciego nie-

ba. Podleciał do sufitu i zaczerpnął światła, które miało uzdrawiać chore anioły (chyba Rafael nadal 

pracował nad antidotum), ale zupełnie sobie z tym nie radziło, po czym narysował portal na podło-

dze sfery. Wywołał tym wielkie poruszenie, gdy przez niego przeszedł. Gemperel z odrazą zrzucił 

przebranie, jednocześnie prosząc Metatrona o wypalenie światłem Boga plam, które się pojawiły. 

Metatron zgodził się i wysłał go z powrotem na przeszpiegi. Gemperel odczuwał zimny ból w miej-

scach zarażonych, w których pojawiało się boskie światło. Wytrzymał i po połknięciu szarej tabletki 

był gotów do zejścia. Powitany został przez szaraki jak bohater. Przez tych, którzy byli świadomi 

buntu. Okazało się, że gdy on przeszedł przez bramę, to jeden z buntowników też to zrobił. Powie-

dzieli mu, że za niedługo będzie atak na strefę. Wzmiankowali, że jakiś anioł 3-stopnia ma dopro-

wadzić do bitwy. 

Wszelkie pytania o to jak nazywał się ten anioł, spełzły na niczym. Gemperelowi musiała 

wystarczyć ta informacja. Postanowił, że przejdzie przez portal i zda raport Metatronowi.

– Gemperel, anioł trzeciego stopnia, możecie mnie wypuścić. Hasło: „Szara pantera”. Luk 

został otwarty, a anioł przeszedł tak szybko, by zdziwieni więźniowie nie wykorzystali okazji do 

ucieczki. 

Gdy już zdał raport, Metatron wydał nowe rozkazy. Izolatkę w całości przeniesiono w inne 
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miejsce, zakamuflowano, a wejścia usunięto. Na miejscu izolatki postawiono atrapę, która miała 

być pułapką dla agresorów. Usunięto z niej lecznicze światło, by ten, który tam wpadł, nie mógł 

uciec, jak zrobił to Gemperel. Straże postawiono przy wejściu do tunelu. Gdy wszystko było goto-

we, wystarczyło poczekać.

Agriel, Moiry i bitwa

Agriel  musiał  się trochę pomęczyć,  zanim wszedł na ostatni  kontynent piekła.  Ponoć na 

samą górę wiodło 666 tysięcy schodów. Dla rozrywki podczas wchodzenia zaczął liczyć te schody. 

Wyszło mu że jest ich 666 tysięcy i 61 – mała pomyłka piekielnych budowniczych. Gdy w końcu 

wszedł na szczyt, skierował się najpierw do Lucyfera. Zobaczył anioła, który miał postawę królew-

ską. Nadal po upadku posiadał szlachetne cechy. Jego twarz jednak nosiła wyraz niepokoju, zmar-

twienia, nieszczęścia, złośliwości, nienawiści, podstępności, fałszu i wszelkiego zła. Czoło niegdyś 

szlachetne tuż nad oczami zapadło się i wycofało. Jego oczy były przebiegłe i przenikliwe. [2] Miał 

cztery pary skrzydeł jak Metatron. Gemperel oddał list. Poczekał chwilę (może przeczyta na głos 

zaszyfrowane informacje).

– Możesz odejść – powiedział Lucyfer.

– A właśnie, że nie mogę.

– Bunt czy co…? – Gdy odwrócił się w jego stronę, Agriel zdjął przebranie.

– Anioł trzeciego stopnia no, no – cmoknął. – Ciekawe co ty tu robisz. Wystarczy jeden ruch 

palcem i będziesz cierpiał na palu do końca świata albo i dłużej.

– Być może koniec jest bliższy niż zakładasz.

– Jak to? Planujecie już…

– Bitwę? Nie, my nie, ale ziemia, niebo i twoje królestwo jest w opałach.

– Przybliż mi to, bo nie rozumiem.

– Powstaje nowy gatunek. Anioło-demoni. Mogą sobie chodzić po Ziemi, jak chcą. Ludzie 

i anioły tracą emocje.

– Co mnie to obchodzi – warknął szatan.

– Nie będziesz miał niewolników, a niebo się rozpadnie, wraz z niebem piekło. Potrzebne 
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jest mi imię diabła, który to organizuje.

– Ja nie wiem – odpowiedział Lucyfer. – Oni robią, co chcą. Nie sądziłem, że ktoś będzie 

chciał urządzić nowe piekło. 

– Prowadź do wieszczek, skoro nic nie wiesz.

– Dobrze, lecz uważaj, jak pytasz – lubią wymigiwać się od poważnych odpowiedzi.

Podeszli pięćset metrów, przez ogród jabłek rozkoszy. Wieszczki nie chciały się ruszać ze 

swojej jaskini, więc przeniesiono je razem z nią. Wszystkie trzy – ślepe, miały tylko jedno oko, któ-

rym się wymieniały, by móc widzieć.

– Dwa anioły…

– …jeden stary…

– …drugi młody.

– Możecie darować sobie trójgłos? Zawsze mnie to irytowało.

– Nasz klient, nasz pan – odpowiedziała najstarsza. – W takim razie będę tylko ja mówić. 

I tak moje siostry wiedzą to, co ja. Macie trzy pytania. 

– Kim jest sprawca tego zamieszania? 

Oko Moir wywróciło się białkiem do góry, a najstarsza zaczęła mówić wierszem:

„Ten co szalony

Nieodgadniony

Do tej pory

Mag pomylony

Człowiek zaprzepaszczony

Potępiony

Chodzący po Ziemi strony”.

– Mówiłem – rzekł Lucyfer – z nimi trzeba krótko, bo inaczej bredzą.

– Dwa pytania.

– Jak nazywa się zło współpracujące z niebem?
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– Nie tak… – załkał Lucek.

„Zło to cztery imiona ma

Będąc jednym sięgnęło dna

Ty je stworzyłeś widząc jak ćma

Co dyktował przyjaciel zła”.

– Jedno pytanie.

– Jak ma na imię to zło?

– Przestaw litery swe. Poznasz imię te. Skończyłyśmy, możecie odejść.

Agriel zmieszany odszedł od wieszczek.

– Zapomniałem ci powiedzieć, że nawet na proste pytania…

– Muszą odpowiedzieć rymem – dokończył anioł. Możesz pokazać mi ten list, który dosta-

łeś?

– Ten od… Jak on ma? Nigdy nie pamiętam świeżaków.

Lucyfer podał Agrielowi zmiętolony glejt z wiadomością od świeżo powstałego diabła. Pod-

pis Leirag już wcześniej brzmiał znajomo. Agriel zgodnie z podpowiedzią wieszczek poprzestawiał 

litery ze swojego imienia. Wypisz wymaluj „Agriel” to anagram imienia „Leirag”. Leirag powstał 

stosunkowo niedawno, gdy Tyriel kazał mu stworzyć cztery anioły w trybie natychmiastowym. Ich 

zła esencja stanowiła trzon Leiraga. Nie wiadomo co mówiła pierwsza przepowiednia. Czyżby jakiś 

człowiek był też w to zamieszany? Jak?

Agriel stworzył portal do trzeciego nieba i przeszedł go. Już chciał zdać raport, gdy niebo 

zatrzęsło się od wybuchu. Metatron rozkazał mu, by przyszykował broń i udał się do epicentrum. 

Agriel wyjął swój miecz i przeszedł przez mistyczną bramę. 

Agriel unosił się nad wielką dziurą, gdzie wcześniej było jedno niebo dla dusz ziemskich. 

Utworzył  się wyłom do pierwszego nieba, skąd wydobywały się odgłosy walki. Przekroczył go 

i wbił się w walkę. Nad bitwą Metatron rozkazał nie zabijać innych aniołów i czekać. Agriel nie 

wiedział na co, ale rozkaz to rozkaz. Pozostawało ranić coraz większe rzesze szarych aniołów. Tu-

nel do izolatki stał otworem. Agriel postanowił bronić tego miejsca za cenę życia. W innej części 

tego nieba toczyli walki podwładni Agriela. Szarych ciągle przybywało. Musiały się dobrze ukry-

wać i ktoś musiał im stwarzać pigułki kamuflażu. Gdy wszystkie szare dołączyły do walki, Rafael 

rozpylił w świetle nad tym niebem antidotum. Szare anioły przestały walczyć. Poczuły się znowu 
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aniołami Boga, a ich depresja minęła. Niebo zostało oczyszczone z szarej zarazy, ale zostało jeszcze 

sporo anioło-demonów na ziemi. 

Gdy Agriel zdał raport, zapytał się czy Tyriel dostał pozwolenie, by stworzyć w trybie na-

tychmiastowym czterech aniołów. Metatron odpowiedział, że nie i że jest to zakazane, więc nawet 

gdyby zapytał, nie dostałby zgody.

– Czemu się pytasz?

– Bo to on…Bo ja… Bo to my stworzyliśmy to całe zagrożenie. Ale…

– Żadne „ale” – zdenerwował się anioł czwartego stopnia. – Czeka cię ciemność. Dam ci 

jednak szansę. Jeżeli zapobiegniesz dalszym szkodom, zostaniesz zdegradowany do anioła pierw-

szego stopnia. Nie odbieram ci teraz mocy tylko dlatego, że będziesz jej potrzebował. Jest tylko je-

den warunek – Tyriel ma być osądzony żywy.

 

To co na górze, a to co na dole

Na Ziemi anioło-demony, które nie miały żadnych zwierzchników, opanowały ciała głów-

nych polityków, by mieć władze, pieniądze i dziwki. Zauważono zmiany w zachowaniu tych ludzi, 

lecz nie przykładano do tego wagi. Prezydent to prezydent, a premier to premier. Chcąc przyspie-

szyć  przemianę  ludzi  niekoniecznie  zainteresowanymi  grami  fabularnymi,  wykorzystywali  guru 

sekt, które już istniały. I tak opanowały scjentologów, Skull ‘n’ Bones, Bohemian Groove, czy loże 

masońskie. 

Tyriel, dopóki nie zdemaskowano go, miał dostęp do laboratorium naukowego. Dzięki de-

monicznej mazi i swojego pióra wydestylował truciznę, która działała na anioły. Dlatego, że wśród 

aniołów modne było wciąganie ziemskiego powietrza w tubach (to co ziemskie zawsze przyciągało 

anioły pierwszego stopnia). Tyriel postanowił zatruć kilka tub, a później reszta wykonała się sama. 

Oprócz tego wynalazł kamuflaż dla szaraków, żeby zarażały jak najwięcej aniołów, które były wier-

ne Panu. By zjednać sobie zakażonych, śpiewał, jak dobrze jest na Ziemi. Nie wszyscy poszli za 

nim, ale wystarczyło to na dość pokaźną armię.

Teraz gdy atak się nie udał – ktoś musiał uprzedzić o nim – stracił całą masę aniołów goto-

wych połączyć się z demonami. Dlatego, chociaż na ziemi wszystko zostało przygotowane do duże-

go transferu, Tyriel nie miał zasobów anielskich. Nie mógł również kontrolować sytuacji w sferach 

niebiańskich. Leirag się niecierpliwił – chciał jak najszybciej rządzić w nowym piekle.
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Agriel znał Tyriela od początku swojej służby. Zawsze wydawał się mu zakręcony, ale nigdy 

nie przypuszczał, że w nim siedzi taka zawiść, takie uczucie goryczy, które pozwoliło mu na tyle 

zła. Konael i Widael ruszyli do piekła szukać Leiraga, a on z Gemperelem i Pataelem szukali na 

ekranach Tyriela.

Kolumny trzymetrowej wysokości i o dwumetrowym promieniu podtrzymywało sześć kon-

tynentów piekielnych ponad ich głowami. Niektóre kontynenty były uszkodzone.  Piekło już nie 

było miejscem bezpiecznym. Widael zapytał przechodzącego centaura:

– Co się stało z tymi kolumnami?

– To wy nie wiecie? Leirag ten nowy diabeł się zbuntował. Umieścił trotyl na kolumnach 

i wysadził. Na szczęście piekło od razu się nie zawaliło, ale trzeba uciekać. Demony, potępieńcy 

i mityczni uciekają przez nieczynne wulkany. 

Widael i Konael wrócili. Znaleźli anioła trzeciego stopnia i zagadnęli do niego.

– Możesz powiedzieć Metatronowi, że zaraz będzie wylew piekła na Ziemię?!

– On już wie i dał nowe rozkazy. Każdy anioł drugiego stopnia musi przejść przemianę 

w trybie natychmiastowym. Macie pastylki przemienienia. Trzeba…

– Wiemy – przerwał Konael. – Po prostu je daj.

– Strzeżcie się… 

Już nie dokończył, gdyż anioły wyruszyły w podróż do portali.

Konael znalazł się w maibachu. Zadzwonił telefon.

– Witam proboszczu, tu wasz organista. Te chrzciny, to naprawdę dobry interes. Wystarczyło 

zaszantażować rodziców, to zapłacą każdą cenę.

– Tak, też tak myślę – powiedział ksiądz. W głębi duszy myślał jednak, że coś tutaj jest nie 

tak. Miał wszystko i wszystko mógł mieć, lecz to nie było jego życie. Dojechał do kościoła i zaczął 

chrzcić. Podczas chrztu przybyli zbulwersowani rodzice.

– Ty zboku. To, co zrobiłeś naszym dzieciom, jest niewybaczalne – odezwał się jeden z oj-

ców. Po chwili wybuchła wrzawa, a co odważniejsi powyjmowali noże i zaczęli okrążać księdza. 

Nagle rzucili się na niego. Ksiądz wiedział, że nie powinien ich obwiniać za to, co robili, więc wy-

baczył im. Czarna maź, która pokrywała jego ciało, ustąpiła światłu. Gdy rodzice w szale kłuli jego 

ciało, on odwrócił się i poszedł w stronę światła, do bramy.

Żona biznesmena znajdowała się w poczekalni. Przyszła wcześniej, bo nie chciała, by mąż 
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się dowiedział, że chce „to zrobić”. Powiedział jej, że jeżeli jeszcze raz zrobi skrobankę, zabije ją. 

Miała jeszcze pół godziny do zabiegu. Biła się myślami ze sobą. Jej większa część chciała to zrobić, 

lecz inna „ja” sprzeciwiała się. Dla tej obcej, jej większa część była zła i zimna. Po pewnym czasie 

ta „obca” wyłączyła świadomość tej złej. Przed przyjściem lekarza wyszła jak zahipnotyzowana. 

Zostawiła samochód przy gabinecie prywaciarza i poszła nieprzytomnie do domu. Minęło dużo cza-

su, zanim przyszła. Mąż w tym czasie się obudził, poczekał, aż wejdzie, po czym zaczął krzyczeć 

z płaczem:

– Znowu to zrobiłaś. Nie mogę w to uwierzyć. Jeżeli nie chcesz mieć dzieci to po prostu po-

wiedz. Zabije cię – już nie zbijesz żadnego dziecka.

– Ale… - chciała coś powiedzieć, lecz biznesmen już zaczął ją dusić. Tym razem przemiana 

nastąpiła od środka. Światło powoli się rozprzestrzeniało z centrum ciała, aż do skóry, wypalając 

czarną maź. Widael zobaczył, jak jego stare ciało się osuwa, a mąż płacze nad nim. Obrócił się, nie 

mogąc na to patrzeć. Jednocześnie zobaczył portal, przez który przeszedł do nieba już jako anioł 

trzeciego stopnia. 

Konael wyciągnął swoją broń. Przyjrzał się jej. Na rękojeści widniał nowy czerwony klej-

not. Widniał na nim napis: „Przedłuż mnie”. Konael dotknął rubinu i pomyślał, by sztylet się wy-

dłużył. Zgodnie z jego wolą to się stało.

– Uważaj – krzyknął Widael, tworząc z drugiego bicza tarczę. Miecz odbił się, po czym 

zmniejszył się do wielkości sztyletu.

– Podaję wam współrzędne, gdzie znajduje się miejsce zbiórki do walki.

 

Plan końca

Dzięki lustrom zlokalizowali Leiraga. Okazało się, że kroczył sobie chodnikiem jakby niby 

nic. Ludzie się od niego odsuwali, pokazując go palcami. Spalona twarz podobna do Freddy Kruge-

ra, dodatkowo dwa rogi i podłużny ogon. Diabeł jak wymaluj.

W końcu  demon,  zirytowany zachowaniem ludzi,  rzucił  zaklęcie  iluzji,  zamieniając  się 

w małego człowieczka i użył zapomnienia na ludziach dookoła niego. Ludzie się zdziwili, że oglą-

dają jakiegoś mikrusa i wrócili do swoich spraw. Leirag wszedł do budynku na rogu ulicy. Tam na 

niego czekał Tyriel i dwóch ludzi. Jeden z nich był przywiązany do krzesła i zakneblowany. Drugi 

ubrany w czarną szatę. Na podłodze widniał pentagram i symbole pięciu głównych planet: Słońca, 

56



Wenus, Merkurego, Marsa i Księżyca. Zakneblowany człowiek siedział pośrodku kręgu. Do kręgu 

wszedł mag, Tyriel i Leirag.

Gdy już wiadomo było, co zamierzają zrobić, Metatron wysłał tam Agriela. Budynek został 

cały pomazany krwią i Agriel nie mógł tam wejść. Okazało się, że to krew baranka. Tyriel musiał 

być już w środku, gdy mag wprowadzał swój plan. W mieszkaniu trwał horror. Mag podciął męż-

czyźnie żyłę. Krew skapnęła na pentagram, który się zaświecił. Nakazał wypić część krwi Tyrielo-

wi. Następnie Leiragowi. Leirag i Tyriel zaczęli się scalać. Zanim jednak doszło do scalenia mag, 

sam napił się krwi ofiary. Nastąpiło potrójne scalenie. Powstał arcydiabeł. Posiadał dwie pary rąk, 

a w każdej z nich trzymał inną broń. Każda z tych broni była podstawową repliką broni czterech 

aniołów, którzy stworzyli nieświadomie Leiraga. Dodatkowo Tyrag miał sześć skrzydeł Tyriela. Za-

kryta twarz należała do człowieka.

Metatron zaczął działać. Wysłał połowę aniołów do walki z nadciągającymi zastępami pie-

kielnymi, który wypełzał z wulkanów. Drugą połowę wysłał do walki z nową rasą. Do walki z Tyra-

giem skierował drużynę Agriela.

Ostateczna bitwa

Tyrag nie wychodził z budynku. Pił krew ofiary, ciągle rosnąc w siłę. W międzyczasie przez 

portale przeszli Patael, Konael, Gemperel i Widael. Agriel powiedział im, że muszą czekać, gdyż 

mag zadbał o wszystko i anioły nie mogą tam wchodzić. Gdy zakneblowany stracił resztkę krwi, 

przez dach wyleciał Tyrag. Widael postanowił wkroczyć pierwszy. Jeden z batów prawie zahaczył 

za rękę, w której arcydiabeł trzymał pistolet. Tyrag wymierzył i strzelił. Kula przeszła przez lewe 

środkowe skrzydło Widaela.

– Nie tak! – krzyknął Patael, po czym napisał tarcze ochronne dla całej grupy. Trochę to za-

jęło. Przed ich uformowaniem Tyrag chwycił biczem Agriela i rzucił nim kilka razy o ziemię. Gdy 

Agriel powoli odfrunął, Patael kazał zaatakować. Ustawili się w czterech stronach świata i zaatako-

wali jednocześnie. Tyrag miał już odlecieć i ataki byłyby zamiast w niego, skierowane w czwórkę 

walczących, ale Widael przewidział, że arcydiabeł odleci w górę, skierował jeden bicz na większą 

wysokość. Gdy bicz zahaczył o tułów Tyraga, wdowa przyciągnęła go do siebie. Strzała Pataela na-

potkała na opór tarczy, którą diabeł zrobił piórem. Nie zdołał jednak odeprzeć miecza Konaela, któ-

ry przebił się przez tarczę i o mały włos nie przebił wnętrzności, gdyż miecz osiągnął swój limit. 

Kula Gemperela rozbiła tarczę. Widael nadal trzymał Tyraga za tułów. Nie spodziewał się, że diabeł 
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chwyci jego bicz i zacznie rzucać nim jak Agrielem. Arcydemona w tym samym czasie zaatakował 

z dystansu Gemperel. Chociaż kule były wymierzone celnie, nie robiło to prawie nic na Tyragu. 

Trochę krwawił w kilku miejscach, ale rany szybko się zasklepiały. Konael uwolnił mieczem Agrie-

la i Widaela. Agriel nie nadawał się już do walki, ale Widael podniósł się i musnął zaostrzonymi 

końcówkami biczów po skórze demona. Też stracił trochę krwi. Okazało się, że zmalał. Agriel po-

woli wstawał.

– Nie poddawajmy się – on słabnie podczas utraty krwi. 

Tyrag rozłoszczony, że Widael odkrył jego sekret, strzelił do niego kilkakrotnie. Pierwsze 

dwie kule rozbiły się o tarcze, a trzecia trafiła w lewą łopatkę. Widael opuścił jedną z broni. 

– Widael! – krzyknął Gemperel i wpadł w szał. Zamienił swoją drugą broń w RKM-a, na-

mierzył go w głowę Tyraga i zaczął strzelać. Głowa Tyraga zaczęła przypominać szwajcarski ser. 

Jednocześnie szybka regeneracja powodowała szybką utratę krwi. 

W końcu RKM się zaciął, a diabeł doszedł do normalnych rozmiarów. Gemperelowi poma-

gali Widael – trzymając biczem Tyraga za skrzydła, i Agriel, który zablokował mu ręce chwytem 

zapaśniczym. Jedna z kul przedostała się przez twarz Tyraga i trafiła w czaszkę Agriela. Anioł spadł 

na ziemię, łamiąc dwa środkowe skrzydła przeciwnikowi.

– Nigdy mnie nie zniszczycie – zawył diabeł i zaczął w bólu szarżować. Biczem oberwał 

Widael, pocisk zaś trafił demona w lewy bark Gempa. Patael znakami pióra zrobił sznur, którym 

oplótł wroga. Gdy ten zajęty był rozcinaniem, Gemperel strzelił pistoletem tak celnie, że wytrącił 

nim pistolet demona. Konael, jako najbardziej sprawny odciął dłonie trzymające bicz i pióro. Tyra-

gowi został tylko sztylet i prawa ręka. 

– Poddaję się – powiedział trójgłosem Tyrag.

– Dlaczego to zrobiłeś? – spytał z wyrzutem Konael.

– Ale kto? Ja, człowiek? Czy moje pozostałe twarze?

– Człowiek.

– Lucyfer dał mi wszelkie narzędzia. Chciał zniszczyć niebo i piekło, a na Ziemi ustanowić 

nowe królestwo. Ja dzięki niemu byłbym najpotężniejszy zaraz po nim. Gdyby mi się udało, stał-

bym się nieśmiertelny. Dzięki narzędziom i mocom opanowałem Tyriela, bo jako jedyny anioł mnie 

wysłuchał i się pojawił. Opanowałem jego umysł i dla tego to wszystko zrobił. Miał we mnie mi-

strza i pomagał mi układać plan. To on was stworzył, stwarzając Leiraga, który teraz razem z nim 

jest moją częścią. Czułem taką potęgę. Czuję ją jeszcze teraz. Powoli odpływa…
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Na oczach czwórki aniołów diabeł zmieniał się w człowieka, a czarna maź i światło wracały 

do swoich domen.

 Epilog 

Agriel nie przeżył. Rana była śmiertelna. Anioły odparły piekielnych do piekła i zniszczyły 

anioło-demony. Widael, Gemperel, Konael i Patael dostali pochwały od Boga za służbę i do tej pory 

opiekują się aniołami niższego stopnia. Werbują co zdolniejsze jednostki ludzkie do służby aniel-

skiej. Wymyślili nowy sposób werbowania i zlikwidowali poczekalnie ludzi. Teraz wybitne jednost-

ki ludzkie, gdy umierały, miały prawo wyboru. Zostawały aniołami bądź czekały na Sąd. Ludzi, 

którzy popełnili więcej grzechów, kierowano z powrotem na Ziemię. Patael nadzorował pierwszy 

etap – czyli dawał prawo do wyboru. Gemperel kierował ludzi do Boga, Konael wraz z Widaelem 

formowali esencje tych, którzy chcieli zostać aniołami. 

Lucyfer wrócił do piekła. Zniesmaczony tym, że jego plan się nie udał, postanowił odciągać 

od Boga więcej dusz, by w końcu zaatakować znowu…

Cofnij

[1] Ellen G. White Prophet of Destiny

[2] Fragment opisu Lucyfera wg Ellen G. White Prophet of destiny 
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Opowieści róży 

 

Róża wstęp

Dzisiaj  moi  mili,  opowiem wam historię  pewnej  istoty,  a  raczej  trzech,  która  była  nimi 

wszystkimi. Moja rola to wprowadzić was w zadumę nad tymi żywotami. Nie jest łatwo być zwie-

rzęciem. A jeszcze trudniej być gadającą różą. Chociaż mam czerwone płatki i te płatki są postrze-

gane przez ludzi jako symbol miłości, to jednak potrzebuję ochrony. Nikt mnie nie ochroni tak, jak 

ja sama za pomocą kolców. Gdy tak rosnę wśród tych innych róż, które nie mają nic do powiedze-

nia,  a  tylko  zachwycają  się  swoją  urodą,  czuję  się  trochę  samotna.  Nie  mam księcia  jak  róża 

w książce „Mały Książe”, ale wierzę, że kiedyś dostanę możliwość zaprzyjaźnienia się z kimś. Ma-

rzenia.

Pierwszym bohaterem będzie pies. Zatracił się w miłości do swojego pana. Czy kiedyś zro-

zumie, że ludzie potrafią być dwulicowi i zmienni? Drugą historię poświęcę kretowi. Czy będzie 

w stanie pogodzić się ze swoją naturą? I do czego to doprowadzi? Ostatnią opowieść jest o foce. 

Dużo przeżyła, ale czy wyniosła coś ze swojego życia? Zaczynajmy więc…

Pies

Mam na imię Łatek. Takie imię nadał mi mój pan, gdy byłem szczeniakiem, bo mam czarną 

łatkę dookoła głowy.

Jestem ja i pan, pan i ja. On się mną opiekuje. Wychodzimy na spacery, na siku, kupę, cha-

dzamy sobie po parku, daje mi karmę. Ot pieskie życie. Mogę z nim robić wszystko. Aportuję, ob-

gryzam kość, jem psie smakołyki. Ostatnio byłem z panem w dziwnym miejscu. Nigdy tam nie by-

liśmy. Znajdowały się tam dziwne zwierzęta w dziwnych klatkach. Trochę im współczułem. Nikt 

nie rzucał im bingo ani nie dawał kości do obgryzania, ani nie drapał za uchem. Zwierzęta te były 

smutne. Zobaczyłem tam jednak takiego dziwnego zwierzaka, który cieszył się z życia, jak ja. Wy-

dawało radosne dźwięki i dostawało za to ryby. Może to jakaś kara… W końcu ryby są niesmaczne.

Mój pan, najukochańszy człowiek pod słońcem, mówił do mnie:
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– Łatku to foka. Prawda, jaka szczęśliwa? Ale ciebie bym na nią nie zamienił. Nigdy w ży-

ciu.

Później z ZOO, bo tak się nazywało to dziwne miejsce, poszliśmy do parku. Tam było bar-

dzo dużo kopców z ziemi. Ludzie, którzy tam pracowali, strasznie na nie narzekali.

Mój pan, o jaki on jest mądry, powiedział, że to plaga kretów. Krety – mówił – to pożytecz-

ne  stworzenia, które użyźniają glebę. Jednak w miejscach takich jak to stanowią nie lada przekleń-

stwo. 

Ja nie wiem, co to jest przekleństwo. Wiele słów znam, bo pan, jaki on jest mądry i wspania-

ły, czytał mi do snu bajki ludzi, dzięki czemu jestem mądrym psem. Może nie tak mądrym jak pan, 

ale na pewno mądrzejszym niż te bezpańskie kundle. Trochę jest mi ich żal. Nigdy nie doświadczy-

ły drapania za uszkiem ani miłości mojego pana. Oj! Jaki on jest kochany.

Postanowiłem zniszczyć kilka kopców kretów. Skoro są przekleństwem (a to słowo ma jak 

najbardziej negatywny wydźwięk), i szkodzą ludziom, to trzeba ich ukarać. I to przykładnie, nisz-

cząc im kopce. Zacząłem je rozkopywać jeden za drugim. Oj jak fajnie mi się kopało. Dawno tak 

się nie bawiłem. Nagle usłyszałem cichy głos za sobą.

– Hej ty. Brudny psie. 

Zawarczałem i odwróciłem się w stronę tego głosu. Okazało się, że było to małe stworzonko 

z prawie niewidocznymi oczami, pokrytymi na dodatek bielmem.

– Kim jesteś? – spytałem się naiwnie. 

– Kimś, któremu niszczysz dom – odpowiedział hardo.

Zawarczałem. Ten szkodnik odważył się odezwać do mnie – do wspaniałego i mądrego psa.

– Ty szkodniku – odszczeknąłem. – Jak możesz niszczyć tak piękny park?

– A ty czemu niszczysz mój dom?

– Bo… – zawahałem się. – No bo tak powinno się robić z domami wszystkich szkodników. 

Kret fuknął.

– Oj ty głupi psie. Przeklinam cię. Za niedługo twój pan cię porzuci i wtedy staniesz się kre-

tem. Zobaczymy, co wtedy powiesz.

– Nieprawda, on mnie nigdy nie porzuci.

Popatrzyłem na to niegodziwe zwierzę i wróciłem do pana ze spuszczoną głową i podwinię-
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tym ogonem. Pogłaskał mnie za uchem i od razu zrobiło mi się raźniej.

Ta cała sytuacja wydarzyła się kilka lat temu. Zapomniałem o niej i żyłem z dnia na dzień. 

Pewnego ranka wprowadziła się do nas pewna pani. Od początku jej nie lubiłem. Warczałem, szcze-

kałem i wystawiałem zęby. Jak prawdziwy wilk.

Ona też mnie nie lubiła. Kłóciła się z moim panem, oj, jaki on jest mądry i wspaniały, by od-

dać mnie do schroniska i uśpić. Nigdy pan, jaki on jest dobry, nie mówił mi tych słów, ale w jej 

ustach brzmiały złowrogo. Zrozumiałem, co ona chce mi zrobić i przypomniały mi się słowa kreta. 

„Za niedługo twój pan cię porzuci i wtedy staniesz się kretem. Zobaczymy, co wtedy po-

wiesz.”

Otrząsnąłem się z marazmu. Mój pan, jaki on dobroduszny, nigdy tego nie zrobi. Bo on 

mnie wychował, uczył, karmił, wielbił, kochał, bawił się ze mną… A może ta pani, jaka ona jest zła 

i paskudna, jest wielbicielką fok? Pan nigdy by mnie nie zamienił na fokę!

Kilka dni później pan bez serca zabrał mnie do schroniska. Rozstał się ze mną łatwo. Bez-

duszny, wstrętny, głupi, udający przyjaciela…

Zamknęli mnie w klatce. Mniejszej niż te klatki, które widziałem w ZOO. Wokół mnie było 

pełno bezdomnych psów i kotów, którym urągałem za młodu. Byli smutniejsi, niż zwierzęta w klat-

kach. A od foki dzieliły ich lata świetlne.

Czas mijał powoli, ale nieubłaganie. Coraz bardziej starzałem się i marniałem. Smutek i tę-

sknota za dawnymi latami powoli mnie zabijały. Nikt mnie nie chciał, takiego psa jak ja. Gdy za-

chorowałem ludzie z obawy, bym nie pozarażał inne zwierzęta, mówili coś o uśpieniu. Ja nie chcę 

umierać!!! – zawyłem. 

Zaprowadzili mnie do jasno oświetlonego gabinetu, który zwierzęta nazywały „Pokojem,  

z którego się nie wraca”. Zobaczyłem igłę i strzykawkę, ukąsiła mnie niczym jadowita żmija… 

światło powoli gasło…

Kret

… światło zaczęło świecić, lecz nie było ono miłe. Oślepiało mnie. Zamieniłem się w kreta.

Na początku pomyliły mi się kierunki. Usiadłem na chodniku i zacząłem się wsłuchiwać. Na 

początku był wielki zgrzyt i pomieszanie mojego zmysłu słuchu. Odbierałem tak wiele bodźców 
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słuchowych, że jeszcze trochę i bym ogłuchł. Lecz nie ogłuchłem. Moją sytuację można porównać 

do ludzi, którzy budowali Wieżę Babel. Tylko że tam doszło do podzielenia jednego języka, a ja 

planowałem wyodrębnić jeden język z dochodzących mnie głosów.

Najpierw zacząłem wsłuchiwać się w najgłośniejszy dźwięk. Gdy się na nim koncentrowa-

łem, zaczął powoli zanikać. Wpierw się przestraszyłem. Jednak, gdy poczułem strach, wróciłem do 

chaotyczności, z jaką się spotkałem po utracie wzroku. Skoncentrowałem się znowu. Postanowiłem, 

że zrobię tak z wszystkimi dźwiękami.

Siedziałem i kolejne dźwięki zaczęły zanikać. Najpierw zanikł gwar maszyn. Nie było już 

startujących i podchodzących do lądowania samolotów, klaksonów, pisków opon, odgłosów silni-

ków – przyśpieszających i zwalniających, pykania z rur wydechowych, tudzież wycieraczek, gdy 

jakiś samochód zatrzymywał się, by chłopak z płynem do mycia szyb wypełnił swoją powinność. 

Już żaden samolot, samochód, jednoręki bandyta, maszyna do szycia w pobliskiej pracowni 

krawieckiej nie istniały w moim zmyśle słuchu. Następne w kolejności zanikały rozmowy ludzi, sy-

gnały telefonów komórkowych, sygnalizacja miejska. Tak się wczułem, że zacząłem słyszeć zegar 

ścienny w pobliskim budynku. Tik, tak, tik, tak. I gdy już przestałem słyszeć cokolwiek, poczułem, 

jak ktoś podnosi mnie za talię i gdzieś niesie.

Na początku spanikowałem i zacząłem się wiercić. Myślałem, że to nieprzyjaciel chce mnie 

zaciągnąć do ślepej uliczki i zabić. Przecież na krety pośrodku tak wielkiego miasta czeka wiele 

niebezpieczeństw. Wiele pułapek. Jedną z nich jest nieprzyjaciel, który chce zaciągnąć takiego kreta 

jak ja w mroczne miejsce, po czym zabić z przyjemnością. Poznałem, czym jest strach i bezwol-

ność.

W końcu weszliśmy na coś miękkiego. Zrozumiałem, że jesteśmy w parku, a to coś mięk-

kiego to ziemia. Ta osoba, to chyba anioł w człowieczej skórze, postawiła mnie na miękkiej ziemi. 

Poznałem po krokach, że się oddala. Zacząłem iść za nią, ale poczułem kopniaka. Ten anioł zamie-

nił się w diabła… Który najpierw mnie do siebie przywiązał, a teraz chce zostawić. W TYM WIEL-

KIM MIEŚCIE… To mnie zabolało. Jednak patrząc na to z drugiej strony, osoba ta postawiła mnie 

w parku. Na ziemi. To otwierało dla mnie nowe perspektywy.

Teraz usiadłem na miękkiej ziemi w parku. Gdybym miał porównywać zapachy, jakie do 

mnie przyszły tutaj, a jakie były w mieście, powiedziałbym, że to gdzie się znalazłem to niebo, a to 

skąd pochodzę jako pies to piekło. Chociaż były pewne dobre strony. Na przykład zapach parówek 

w hot dogu. Albo pizza. Ogólnie jedzenie ładnie tam pachniało. Jednak gdy zmieniłem się w kreta, 

zapach ludzkiego jedzenia przestał mnie ciekawić. Za to do moich nozdrzy dolatywał innych za-
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pach. Benzyna. Ona paraliżowała mój zmysł węchu.

Gdy znalazłem się w tym raju, w tak wielkim parku, w wielkim mieście, zacząłem pozna-

wać inne zapachy. Trawa, kwiaty. Szczególnie kwiaty. Moje myśli zaczęły płynąć po mistycznych 

łąkach pełnych kwiatów i świeżej trawy. Z nowym pokarmem – korzonkami. Oszalałem na punkcie 

korzonków, jak tylko je wyczułem. Wcześniej nie wiedziałem, że można wyczuwać takie rzeczy 

nosem.

Zacząłem kopać. Kopałem tak długo, aż się dostałem tak głęboko, gdzie rosną korzonki od-

stające od głównych korzeni drzew. To była syta uczta. Od czasu do czasu połknąłem jakieś robacz-

ki. Jako pies bym tego nie zjadł za żadne chiny.

Wystawiłem mordkę z kopca i poczułem zew. Wzywała mnie chęć do użyźniania terenu, na 

którym się znalazłem. To dość absurdalne, bo w końcu znajdowałem się w parku. W miejscu, które 

nie potrzebuje użyźniania. Zacząłem kopać nowe tunele. Nowe kopce. Oszalałem. Tyle tuneli jako 

pies nigdy nie przekopałem… Co najwyżej zakopywałem kość i tyle. A teraz stworzyłem labirynt. 

Każdy kopiec, który wystawał, został połączony w wymyślny sposób z siecią tuneli. Każdy kopiec 

stał się miastem, a pod miastem była albo moja kryjówka, albo spiżarnia na robaczki i korzonki. 

Spędziłem tak noc, może dwie. Wiem, że to, co zrobiłem, było niepotrzebne i w zasadzie ka-

rygodne. O tym, że także zwiastował mój zew, mój koniec w parku dowiedziałem się z rana. Usły-

szałem narzekania ludzi. A to niedobrze jest, gdy ludzie narzekają. Wtedy zaczyna się problem, 

a rozwiązaniem jest usunięcie problemu. Tym problemem teraz stałem się ja. Byłem szkodnikiem, 

który przekopywał ładny park. Nawet zjawił się pies, który przypominał mnie w poprzednim żywo-

cie. Rozkopywał moje kopce. Wyszedłem do niego i zacząłem z nim taką samą dyskusję – toczka w 

toczkę podobną, do tej którą zafundował mi kret. Odszedł skulony, z podwiniętym ogonem. Właści-

ciel – tak podobny do mojego dawnego pana podrapał go po uszku, a on widocznie się ożywił. Ta-

kiemu to dobrze.

Kilka dni później ludzie zaczęli niszczyć moje miasta. A pod miastami moje kryjówki i spi-

żarnie. Ponastawiali wiele pułapek. Umykałem każdej. Zakopałem się głęboko, w ostatniej, jeszcze 

niezniszczonej kryjówce. Wtedy usłyszałem bulgot wody. Przekopałem się na powierzchnię, i wte-

dy mnie pochwycili.

Kiedyś, gdy byłem psem, z właścicielem weszliśmy do miejskiego zoo. Widziałem tam wie-

le zwierząt. Najzabawniejszym z nich wydała mi się foka. Oddałbym wszystko, by teraz zamienić 

się w fokę…
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Foka

… jak przez mgłę. Jak przez mgłę wiedziałam, że kiedyś byłam kimś innym w poprzednich 

żywotach. To nie zmieniało faktu, że teraz jestem foką. Znajduję się w klatce, na wybiegu, w miej-

scu, które ludzie nazywają ZOO. Odwiedzają mnie różni ludzie. Raz widziałam mężczyznę z psem, 

innym razem parę zakochanych z czerwoną różą.

Kiedyś było inaczej. Urodziłam się w zimnych wodach. Jednak nie były dla mnie one zim-

ne, przyzwyczaiłam się, a poza tym miałam na sobie futerko. Miałam kochających rodziców. Na-

uczyli mnie jak polować na ryby. Pływanie miałam we krwi.

Teraz wystarczy, że zrobię jakąś sztuczkę, od razu dostaję rybę. Inne posiłki jem regularnie. 

Nie muszę robić sztuczek, ale sprawia mi przyjemność, gdy ludzie się cieszą. Trochę się roztyłam, 

ale to normalne przy nadziei.

Powróćmy jednak do mojej opowieści. 

Tatę i mamę zabili dla skór kłusownicy, a mnie wzięli do klatki. Mówili, że będę bardziej 

warta żywa niż martwa. W końcu sprzedali mnie do cyrku.

Poznałam tam wiele dzikich zwierząt. Czasem były też zwierzęta, które urodziły się w nie-

woli.  Tutaj  zaczynał  się konflikt.  Te zwierzęta,  które zostały złapane do niewoli,  nie rozumiały 

przytłaczającego smutku i żalu zwierząt, które pojmano. Urągali nam. Śmiali się z naszego nie-

szczęścia. Największą dla nas pogardę miała małpka kapucynka. Złodziejka.

Gdy miała swojego pana, nauczył ją okradać ludzi podczas swoich występów. Teraz jest to 

jej główny numer. Gdy dyrektor cyrku rozpoczyna popisy cyrkowców, kapucynka chodzi niezauwa-

żalnie po widowni i okrada publiczność. Oczywiście dyrektor później zwraca to, co ukradła, śmie-

jąc się, że to też było punktem programu. Małpka bezbłędnie chodzi z powrotem po widowni i od-

daje skradzione dobra właścicielom.

Kapucynka zawsze lubiła ironizować i dręczyć słownie inne zwierzęta. Największy ubaw 

miała ze mnie. 

– Hej gruba – mówiła – wiesz, że jak będziesz tyle jeść, to w końcu znajdziesz się na talerzu 

dyrektora?

Albo:

– Gruba – dzisiaj występ ci w ogóle się nie udał. Powinnaś pakować manatki, bo jeszcze tro-
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chę i dyrektor pozostawi cię w szarym polu. 

Takich tekstów miała więcej. Jednak nie we wszystkim się myliła. 

Po jakimś czasie, gdy moje sztuczki, których nauczył mnie trener, przestały wychodzić, pu-

blika wyła, a mi było głupio i schodziłam ze sceny. Wtedy ludzie się śmieli. 

W końcu straciłam na wartości. Pewnego dnia przyszło mnie odwiedzić kilka nieznajomych. 

Wręczyli pieniądze dyrektorowi cyrku i zabrali mnie do ZOO. I tu historia się kończy.

Róża Epilog

I tak kończą się moje opowieści. Ja zaś powoli zaczynam wierzyć, że jednak zostanę tutaj 

wśród moich zarozumiałych i zakochanych w sobie przyjaciółek.

Nagle wśród nich poczułam niemałe zamieszanie i szepty. „Człowiek, człowiek, idzie czło-

wiek”. Wszystkie róże drżały ze strachu, a jednak chciały, żeby akurat ją zerwał. Strach i podniece-

nie udzieliły się również mi. Wiedziałam, że zerwanie oznacza szybszą śmierć, a jednak chciałam, 

by ktoś mnie docenił.

Ja byłam inna – nie szumiałam jak one. Nigdy nie chciałam być zarozumiałą różą. Człowiek 

zbliżył się do mnie i powiedział, że jestem najpiękniejszą z pięknych róż w tym ogrodzie. Poczułam 

ból. On też go poczuł, gdyż jeden z moich kolców zranił go w palec. Jednak nie rzucił mnie o zie-

mię, tylko zabrał ze sobą. Z początku umierałam z pragnienia. Po drodze zobaczyłam napis ZOO. 

Człowiek wszedł tam, gdzie spotkał jakąś kobietę. Wręczył mnie jej. 

Gdy tak spacerowali, ich miłość do siebie wzrastała, ja natomiast umierałam.

W końcu zobaczyłam fokę. Ona nie była gruba, lecz ciężarna. Wtedy zrozumiałam. Życie 

jest piękne, toczy się w kółko, zataczając większe kręgi, by spiralnie rosnąc w siłę. I wtedy płatki 

mi opadły, a ciemność ogarnęła mój umysł. 

To jednak nie koniec. Było ciemno, ale oddychałam.

Cofnij
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GRANDOWN

WSTĘP

Grandown – miasto bez skażeń. Stanowi idealny azyl dla ludzi, którzy nie zostali zmutowani 

po toksycznych opadach, które wstrząsnęły światem trzy dekady po tragedii w Fukushimie. Nie 

było to jedyne czyste miejsce w skażonym świecie. Elity rządzące światem przewidziały co się sta-

nie i zbudowały azyle dla siebie i swoich dzieci w tajemnicy przed zwykłymi obywatelami. 

Radioaktywne opady zmieniły ludzi, zwierzęta i rośliny. Mutacje były tak silne, że łączyły 

cechy ludzkie ze zwierzęcymi i roślinnymi. Za tym procesem stało również genetycznie modyfiko-

wane pożywienie.

Grandown to gigantyczne, oddzielone murem miasto, ze szklano-plastikowym dachem, któ-

ry zamyka się, gdy meteorolodzy przewidzą deszcz. Woda z opadów spływa do oczyszczalni anty-

radiacyjnych, a odpadki i radioaktywna woda trafia na zewnątrz miasta, gdzie żyją mutanci. I wła-

śnie tam zaczyna się opowieść.

SLUMSY

Marik szedł przez zatłoczone uliczki slumsów do centralnej wieżyczki. Miał zamiar kupić 

sobie tam pastylki przeciw radioaktywne. Od kiedy z jego jaszczurczego ogona wyrastał wąż, gdy 

tylko się czymś zdenerwował, jego znajomi przestali się z nim widywać. Gdy zażywał tabletki, 

przez  jakiś  czas  wąż  się  nie  pokazywał.  Miał  minąć  ślepą  uliczkę,  kiedy usłyszał  miauczenia 

i szczekania. Już miał to zignorować, slumsy pełne są bezpańskich zwierząt, gdy na przemian do 

miauczenia i szczekania usłyszał ludzkie krzyki.

„A więc to tak” – pomyślał i skręcił w uliczkę, z której dochodziły głosy.

– Hej, psy. – Splunął, gdyż od samego patrzenia na zmutowane twarze psich stróżów, robiło 

mu się niedobrze. – Zostawcie tą kotkę i zajmijcie się kimś z waszego gatunku.

– A ty kim jesteś, żeby nam rozkazywać? – wyszczekał zdziwiony dowódca patrolu. Na 

pewno nie przywykł, że ktoś wtrąca się do tego, na co pozwalały sobie psy.
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– Marik. Gniewny, zdenerwowany, zły. Marik. – Uśmiechnął się, a z jego ogona wystrzelił 

wąż i ugryzł przywódcę w nos. „To dobrze, że jednak nie zdążyłem wziąć tych tabletek”.

– Odwrót! – krzyknął poszkodowany i uciekł z podkulonym ogonem wraz ze sforą przed 

wężem Marika.

Podczas gdy wąż się chował, Marik podszedł do ofiary psów. Tak jak przypuszczał, była to 

dziewczyna z twarzą kota.

– Nie zbliżaj się – powiedziała drżącym głosem i z jej palców wychyliły się pazury.

– Ho, ho – gdybyś pokazała pazurki tym psom, to bym nie musiał cię ratować.

Schowała pazury i przedstawiła się.

– Naida.

– Marik. A więc składa się na to, że masz wobec mnie dług wdzięczności.

– Nom – wybąkała.

– Jak chcesz, to możesz się ze mną przejść. Ostatnio cierpię na brak znajomych i brakuje mi 

trochę rozmowy. A nie chciałbym zdziczeć, co jest plagą wśród takich jak my. Prawda, Naido?

Naida zrozumiała aluzję.

– Dobrze, przejdę się. Dokąd idziemy?

– Najpierw po tabletki do wieży. A potem… to niespodzianka.

PUSTKOWIA

Gemil mknął na swoim motorze tak szybko, na ile pozwalała mu droga. Zgubił patrol psów, 

a poza tym był szczęśliwy. Miał to, o czym marzył od dziecka. Wolność. Bezkresność. W sumie: 

motor, któremu nigdy nie kończy się paliwo. Takie perpetuum mobile. Sam zmontował z różnych 

części silnik, gdy jeszcze poruszał się na wózku inwalidzkim. Był mutantem, ale nie z tych odzwie-

rzęcych tylko z tych, którzy rodzili się bez jednej lub kilku kończyn tak jak w jego wypadku.

Silnik składał się z magnesów i kilku nowinek technicznych, które po wprowadzeniu w ruch 

ładowały się w kółko i dawały energię akumulatorowi, dzięki czemu energia elektryczna mogła 

cały czas pulsować w motorze, napędzając go do dużych prędkości.
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Nie miał prawej nogi i lewej ręki. Wmontował protezy do motoru, dzięki czemu mógł balan-

sować ciałem na zakrętach. Praktycznie nigdy nie schodził z motoru, który pozwalał mu na prze-

mieszczanie się i poczucie wolności związane z prędkością.

Jego marzenie to prowadzenie warsztatu motorowego, gdzie mógłby obdarowywać innych 

ludzi – swoich bliższych przyjaciół – takimi cudami, jakie miał dla siebie. Jedyną przeszkodą było 

brak ręki i nogi. Bioniczne kończyny mógł uzyskać jedynie w Grandown, ale oni nie przyjmowali 

nikogo z zewnątrz, chyba że po to, by zniewolić, a na to Gemil, wolny jak wiatr, nie mógł się zgo-

dzić.

Gemilowi  zaburczało  w brzuchu.  Na pustkowiach  raczej  nie  znajdzie  dobrego  jedzenia, 

a zmutowane rośliny raczej nie zachęcały wyglądem. Zawrócił i pojechał w kierunku slumsów.

SLUMSY, KWATERA PSÓW

Szeryf psów wysłuchiwał skowytu podopiecznych i powoli jego humor i zadowolenie z do-

brze zaczętego dnia zaczęły się psuć. Po pierwsze tym, że jego psy uganiają się za jakąś kocią dziw-

ką, po drugie, że ktoś się postawił jego siłom, po trzecie, że Gemil ciągle mu umyka na tym swoim 

motorze. Chociaż poustawiał patrole na wszystkich możliwych przejściach do miasta, on nadal po-

jawiał się i znikał tam, gdzie chciał.

Gdy już przestali szczekać, Baron wstał, przeszedł się z jednego kąta w drugi i w końcu przemówił:

– Wy głąby, nie potraficie nawet muchy złapać, a jeszcze do tego jakiś szczyl wam wszedł 

w drogę. Zresztą może i miał rację, skoro chcieliście jakąś Bogu winną kotkę wychędożyć. To też 

jest niesubordynacja. Jak już chcecie coś zrobić – przystanął i dodał po cichu – róbcie to dobrze.

Kilka psów zachichotało. Dzień dla Barona dobrze się zaczął. Miastowi zainteresowali się 

Gemilem. Tyle im o nim naopowiadał w listach, że przesłali mu nici grafenu, dzięki czemu miał 

większe szanse na złapanie umykającego harleyowca. Poustawia kilka pułapek, nagoni go na jedną 

z nich tam, gdzie nie będzie widać nikogo z jego patrolu i hyc, złapie go wreszcie. „Nie będzie ża-

den wolny ptak chadzał po moim terenie”. – pomyślał Baron. 

– Macie złapać tę parkę. Użyjcie pocisków sieciowych. Zróbcie to z zaskoczenia. Inaczej 

każę wam zwijać sieci raz po raz, aż się nauczycie cierpliwości. Zaskoczenie to cierpliwość połą-

czona z planem… Ale najpierw, powiem wam co zrobić, żeby złapać Gemila.
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SLUMSY, RZEKA

Naida i Marik milczeli po drodze do miejsca, które chciał jej pokazać. Marik zażył już ta-

bletkę przeciwpromienną i chociaż trochę był podenerwowany zaistniałą sytuacją, wąż z ogona już 

mu nie wychodził. W końcu wyszli na promenadę przy rzece. Nie była za stroma i mogli usiąść 

w połowie między brzegiem rzeki a chodnikiem. Po lewej stronie był most, po prawej delta rzeki 

zamieniała się w rozlewisko. Zmutowane rośliny mieniły się lśniącymi kolorami – od białej lumine-

scencji do kolorów tęczy.

– Poczekajmy na zachód słońca, to dopiero będzie widowisko. – Uśmiechnął się łagodnie 

Marik.

– Ja myślałam, że idziemy gdzieś, gdzie będziesz chciał mnie zaliczyć, a ty… – Pojawiła się 

jej łezka w oku. – Pokazujesz mi coś pięknego.

– Nigdy tu nie byłaś?

– Nigdy.

– No to masz okazję podziwiać. – Zamilkli znowu na jakiś czas.

– Co jest twoim największym marzeniem? – spytała się Naida.

– Czy to nie oczywiste? – odburknął Marik. – Pozbyć się ogona.

– Nie możesz go tak po prostu odciąć?

– Nie. Bez odpowiedniej opieki wykrwawiłbym się na śmierć. Po za tym pozostaje kwestia 

węża. Byłem raz u lekarza mutantów i powiedział mi, że wąż wstrzyknąłby mi wtedy jad. I jedy-

nym sposobem są skomplikowane aparatury, które mają jedynie Czyści. A twoje marzenie?

– Też się głupio pytasz. – Naida się nadęła. – Chciałabym żyć w mieście. Jako normalny 

człowiek. Chciałabym tańczyć na scenie.

– Przecież to niemożliwe. No, może samo mieszkanie w mieście. Tańczyć możesz tutaj.

– Wiem – westchnęła. – A może zatańczymy?

Marik zgodził się. Objął w pasie „kocią mordkę” i zaczęli tańczyć walca. Raz, dwa, trzy 

i raz, dwa, trzy. Spódnica w kwiatki Naidy powiewała na wietrze. Rytm tańca podłapały wróbliki 

i wyśpiewywały takt dla tej dziwnej pary.

Chcieliby tak tańczyć w nieskończoność, lecz nagle usłyszeli wielki huk na moście. Zaczęli 
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uciekać w kierunku slumsów, ale tam czekały już psy z pociskami sieciowymi. Tym razem Marik 

nie miał nic do obrony. Naida próbowała rozciąć więzy pazurami, lecz szybko ją ogłuszyli.

– Wy gnoje, za grosz przyzwoitości nie macie… – Zdążył powiedzieć i sam został ogłuszo-

ny.

SLUMSY, WIEŻA, MOST

Gemil kończył już posiłek na motorze, kiedy do wieży na parter wszedł patrol psów.

– Łapać go – krzyknął jeden z nich, wskazując Gemila, który dał silnik na wyższe obroty 

i wyjeżdżając, prawie rozjechał psy. Wyjechał na drogę, potrącając kilku przechodniów. Lawirował 

między patrolami. Oszukiwał ich, że chce jechać w jedną stronę, ale gdy tylko za nim pojechali, 

krył się w zaułkach i jechał dalej w przeciwnym kierunku.

Gemil zdziwił się, że tak szybko psy straciły za nim trop. Zazwyczaj jeszcze jechali za nim 

na pustkowie do momentu, gdy paliwo pozwalało na bezpieczny powrót. Dopiero wtedy tracili trop. 

W momencie, gdy wjechał na most, coś przecięło jego koła, a on sam wypadł z motoru. Jak się oka-

zało, spadł na rozwieszoną siatkę psów do łapania niewolników dla miastowych.

Psy zawyły w radosnym poczuciu zwycięstwa.

– Mój motor, co żeście zrobili z moim motorem, moją wolnością… – zdążył powiedzieć, za-

nim go ogłuszyli.

SLUMSY, KWATERA PSÓW

Cała trójka przebudziła się w klatkach w kwaterze Barona. Baron patrzył chytrym wzrokiem 

na trzech przyszłych niewolników Czystych. Jego Psy w końcu dobrze się spisały. Za tych trzech 

mutantów dostanie może nawet dwadzieścia nasion szybko rosnących. Ale będzie miał wybór. „Tyl-

ko szklarnie trzeba będzie powiększyć”.

Baron był jednym ze sprzedawców jedzenia. Za niewolników otrzymywał nasiona, niemutu-

jące owoce i warzywa i sprzedawał jako dobra luksusowe. Pozwalało to przetrwać większej ilości 

mutantów, którzy już przestali mutować i nie muszą żreć chemii przeciw radiacyjnej. Interes się 

kręcił, a sam Baron mógł grać rolę filantropa i stróża prawa slumsów.
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Przemyślenia Barona przerwał ruch Marika i Naidy, którzy próbowali się wydostać. Mariko-

wi wyrósł wąż, który pluł jadem, a Naidzie wyrosły pazury. Niestety oba sposoby zawiodły.

– Te kraty zrobione są z adamantu. Niezwykle silnego stopu grafenu z tytanem. – Baron lu-

bił od czasu do czasu popisywać się swoją wiedzą na ten temat. – Raczej odporne są na wasze ataki. 

Gdy dojedziecie do przedsionka, ocenią was, zostaniecie albo gladiatorami, albo niewolnikami. Do-

brze byłoby, gdybyście zostali niewolnikami.

– A co z moim motorem? – pytał się Gemil, który jako jedyny nie miał przywiązanych ust.

– Nie martw się, ty masz specjalne względy. Nie będziesz miał wyboru, ale… nie uprzedzaj-

my  faktów.  Chłopaki  ładujcie  ich  na  ciężarówkę  i  do  miasta  z  nimi.  A ja  idę  wybrać  sobie 

nagrodę…

GRANDOWN, PRZEDSIONEK

Po upływie kilku godzin ciężarówka w końcu się zatrzymała. Byli w murze. Klatkę z Gemi-

lem od razu wzięli żołnierze i przenieśli na samochód, by dalej go transportować. Natomiast do Ma-

rika i Naidy przyszedł mężczyzna w białym kitlu i zaczął badać pulsatorem elektrycznym ich bodź-

ce. Naidzie wyrastały z bólu pazury, a Marikowi pojawiał się wąż z ogona.

– On jest dość niebezpieczny. Będzie nadawał się na arenę. A kotce przytemperuje się pazur-

ki i sprzedamy na targu niewolników.

Gdy oddzielali Naidę i Marika od siebie, oboje zdawali sobie sprawę, że mogą się już więcej 

nie zobaczyć. Naida płakała, a wzrok Marika mówił, że zrobi wszystko, żeby mogli być jeszcze kie-

dyś razem.

 

GRANDOWN, ARENA

Gemil,  Marik i  jeszcze ośmiu nowych mutantów znalazło się w sali  audiencyjnej  areny. 

Wszyscy, oprócz niepełnosprawnego Gemila, który nie miał dwóch kończyn, miało na sobie kaj-

danki antypromienne, przez co nie mogli użyć swoich zdolności. Po sali przechadzał się mutant, 

który miał dwie głowy – jedną z przodu drugą z tyłu. Gdy popatrzył wszystkim w oczy, zaczął prze-

mawiać.
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– Witam was na arenie. Jestem waszym nadzorcą, nazywam się Spychow i chociaż mam na-

pisane KPR [1] 442PS33, możecie się tak do mnie zwracać. Sami dostaniecie tatuaże zaczynające 

się na GLDTR [2], ale nikt was nie zmusza, przynajmniej na arenie, żebyście nie mówili sobie po 

imieniu – zacharczała przednia głowa. – Jesteście tu, by walczyć. Walczycie o życie, a jeżeli prze-

żyjecie dostatecznie długo, o wolność. – Głos mu się załamał, jakby wspominał dobre czasy. – Ja 

też byłem gladiatorem – powiedział, po czym stanął odwrócony plecami do więźniów i zagrzmiała 

tylna głowa. – Część z was zgłosiła się tu na własne życzenie, część została porwana, a jeszcze inni 

są zbrodniarzami, którzy pogwałcili prawo, czy to w mieście, czy to w slumsach. Zostaniecie po-

dzieleni na czteroosobowe grupy. Wylosujcie teraz, do jakiej grupy będziecie należeć. Do niebie-

skiej bądź czerwonej. Wymawiajcie od razu swoje imię i przynależność.

Na pierwszy ogień w poszli ci, którzy się zgłosili sami, by móc walczyć o wolność.

– Wiktor, niebiescy – ogłosił mutant z rośliną zamiast głowy.

– Danzel, czerwoni. – Nogi geparda pozwalały mu się dość szybko przemieszczać.

– Hebert, czerwoni. – Miał przykryty brzuch i raczej nie można było rozgryźć, co chowa 

pod materiałem. 

Teraz do urny podchodzili uprowadzeni. Najpierw poprowadzili Gemila.

– Przecież ja jestem bez dwóch kończyn, jak mam walczyć – spłynęły mu łzy po policzkach. 

Lecz posłusznie wybrał los. – Gemil, czerwoni.

– Marik, niebiescy.

– Kiritako, niebiescy.

Zostało dwóch, którzy byli skazani na arenę. Pierwszym, który wyciągnął niebieską kulkę, 

był jeden z Psów, zwany Wilczkiem. Możliwe, że naraził się swojemu szefowi w innych slumsach. 

Na dodatek miał wilczą twarz, a nie psią, co czyniło go bardziej niezależnym i ułatwiało niesubor-

dynację. Ostatniemu z gladiatorów została czerwona kulka. Jan to mutant z wieloma otworami. 

Miał je dosłownie wszędzie. Były one jak dziurki po szpilkach.

Wszystkich oprócz Gemila zaprowadzili do ich cel. On jako jedyny został zaprowadzony do 

sali szpitalnej.

– Czemu mnie tu zaprowadziliście? – spytał.

– Masz szczęście – zwrócił się do niego Spychow. – Dostaniesz bioniczne kończyny. Bę-

dziesz czempionem na arenie. Podrasują ci motor. No i jak wytrzymasz wszystkie walki, możliwe, 
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że telewidzowie dadzą ci wolność.

– Ale dlaczego? Dlaczego to wszystko dla mnie? – pytał się dalej Gemil.

– Widocznie uśmiechnął się do ciebie los. Chociaż osobiście nie wierzę, żeby cię ot tak wy-

puścili. – Uśmiechnął się dwoma twarzami Spychow. – Ja wygrałem wolność dopiero za trzecim ra-

zem. Tak bardzo się przyzwyczaiłem do tych pomieszczeń, że zostałem i trenuję młodszych. Do zo-

baczenia na pierwszym pojedynku.

Spychow pożegnał  się,  po czym położyli  Gemila na stół,  dali  mu znieczulenie i  zaczęli 

wczepiać sztuczne kończyny.

 

GRANDOWN, TARG NIEWOLNIKÓW

Naidzie usunięto pazury bez znieczulenia. I tak jak Gemil płakał, że nie zasłużył sobie na los 

gladiatora, tak Naida łkała z bólu i braku nadziei. Nie wiedziała przecież, gdzie zaniesie ją los. Inni 

mutanci myśleli i przeżywali podobnie.

Zaczęli wyprowadzać ich z klatek. Przed wyjściem na platformę, gdzie dokonywano aukcji, 

każdy  z  przyszłych  niewolników  dostawał  tatuaż,  który  zawsze  się  zaczynał  od  trzech  liter: 

SLV – slave – niewolnik. Reszta liter i liczb była przypadkowa. 

W Grandown obowiązywało prawo, że każdy człowiek, który żył w tym mieście dostawał 

numer  identyfikacyjny.  I  tak  pierwszymi  literami  mera,  wybieranego  co  dwa  lata  był  skrót 

PRM – prime – główny.  Gdy schodził  z  urzędu, stawał  się ponownie obywatelem i  jego litery: 

PRM wymazywano i z powrotem robiono tatuaż zaczynający się literami CTZN. PRM mógł zostać 

wybrany tylko jeden raz.

Chociaż nadzorujący aukcje krupier wychwalał atrybuty niewolników, do uszu Naidy nic nie 

docierało. Zamknęła się w sobie. Myślała, że jeżeli będzie odstawać od reszty, będzie nijaka, to ża-

den z ludzi jej nie kupi. Myliła się. Krupier uwypuklił jej cechy, dodając coś od siebie.

– Oto mamy piękny okaz mieszanki człowieka z kotem. Ta kociczka jest bardzo układna, ci-

cha i przez to nadaje się na doskonałą nianię. Mutantowi temu usunęliśmy pazury, przez co nie bę-

dzie mogła skrzywdzić żadnego dziecka. Jej szczęśliwy numer to SLV 256I356R. Cena wywoław-

cza to 4000 kredytów.

Naida nie mogła sobie wyobrazić takiej sumy, a co więcej cena za jej wolność rosła. Wśród 

74



licytatorów było przynajmniej troje ludzi zainteresowanych numerem 256I356R. W końcu wygrała 

aukcję para z numerem 23. Młode małżeństwo kazało rozwiązać Naidę. I pani z numerem CTZN 

12479O, nazwijmy ją CTZNO, wzięła za rękę SLVIR i zaprowadziła do samochodu.

– Jak miałaś na imię SLVIR?

– Naida.

– Możesz zachować swoje imię w naszym domu, ale tylko, gdy nikogo innego oprócz nas 

nie ma. Na zewnątrz jesteś tylko numerem. Mnie w domu nazywają Lila, córkę nazywamy Lali, 

a mąż nazywa się Oli. Nasi dziadkowie jeszcze pamiętali czasy, gdy ludzie nie mieli numerów, tyl-

ko imiona. Gdy przyjedziesz do domu, na pewno ci się spodoba nasza córeczka.

Można powiedzieć, że gdyby nie status niewolnika Naidy, ona sama nareszcie spełniła ma-

rzenie o życiu w dużym mieście. Pozostał tylko jeden problem. Co się dzieje z Marikiem.

GRANDOWN, POKOJE GLADIATORÓW NIEBIESKICH

Grupę niebieską i grupę czerwoną odseparowano od siebie, lecz nie zamknięto ich w klat-

kach. Obu grupom dano po jednym pomieszczeniu ogólnym i kilka pokoi dla gladiatorów. 

Spychow  wytłumaczył  obu  grupom  zasady  walk.  Zaczął  od  niebieskich.  Dwoje  mutantów  

z danej grupy mieli ze sobą walczyć do śmierci przeciwnika. Gdy w obu grupach zostanie po jed-

nym gladiatorze, odbędzie się walka najlepszych i ten, kto wygra, może uzyskać wolność.

Po wyjściu Spychowa z grupy Marika – on i reszta zaczęli się zapoznawać. Zaczął Wilczek:

– Wiem, że wszyscy będziemy musieli między sobą walczyć, ale nie pozbawią nas ludzkiej 

natury. W końcu możemy opowiedzieć swoje historie, jak tu się znaleźliśmy. Na wolności w slum-

sach byłem utrapieniem dla szeryfa w czternastej dzielnicy. Często udawałem Psa szeryfa, nie tylko 

w dystrykcie, w którym mieszkałem. Dzięki temu mogłem mieć coś do jedzenia, ewentualnie trochę 

ognistej wody. Gdy w swojej kryjówce piłem bimber, złapali mnie i zaciągnęli do klatki. Możliwe, 

że któryś z moich przyjaciół mnie zdradził, bo była dość wysoka nagroda za moją głowę.

Po tym wywodzie Marik opowiedział o sobie. O Naidzie i nagonkach. I o tym, że widzieli, 

w jaki sposób złapano Gemila. Nie zdradził jednak nic o swojej mutacji.

Jak skończył opowiadać, światła, dotychczas białe, zmieniły się w niebieskie. Dodatkowo 

zaczęły wyć syreny. Po chwili wszystko ustało, a z głośników odezwał się głos Spychowa.

75



– Na arenę proszeni są Marik i Wilczek. Życzę zwycięstwa.

GRANDOWN, ARENA, NIEBIESCY

Budynek, w którym organizowano walki,  trochę przypominał dawne Koloseum rzymian. 

Tylko zamiast ław i żywej publiki, były tysiące mikrokamer. Z głośników odezwał się znów głos 

Spychowa.

– Witamy na pierwszej walce dwóch nowicjuszy z drużyny niebieskich. Marik i Wilczek. 

Oni dla was, Państwo, zagrają o życie!

Obydwaj zostali wypchnięci na scenę przez kilku ludzi. Wilczek podszedł do broni znajdują-

cych się po przeciwnej stronie wejścia i wybrał metalową rurę zakończoną szpikulcem, po czym 

pochylił się jak do skoku. Marik nie brał niczego, a jego postawa wskazywała pewność siebie.  

– Weź chociaż kij bejsbolowy, żeby się bronić. Bo wiesz, gdybyś walczył z bronią w ręku, 

miałbym chociaż jakąś rozrywkę, gdy będę cię zabijał.

– Nie potrzebuję broni, by się obronić. 

Wilczek podbiegł do Marika i zamachnął się rurą. Marik zrobił unik i zdzielił przeciwnika 

ogonem. Uderzony w plecy, zatoczył się i nabił na ostrzejszą część rury. Marik podszedł do Wilczka 

i wyszeptał mu do ucha:

– Przykro mi, może w innych okolicznościach bylibyśmy dobrymi kumplami.

Wilczek skonał. Z głośników publiczności odezwały się brawa, a Marik w milczeniu zszedł 

z areny.

GRANDOWN, POKOJE GLADIATORÓW CZERWONYCH

Wśród czerwonych gladiatorów, którzy obejrzeli pierwszą walkę, powstały mieszane uczu-

cia.

– Następna ofiara plebsu. – stwierdził Kiritako. – Ciekawe kto będzie następny.

– Jeżeli będziemy tak szybko ginąć, to szybciej można będzie zdobyć wolność. Nie ma to 

jak prędkość, a potem już tylko ludzkie dziwki i alkohol. Chociaż ostatecznie jestem za amfą, ona 
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to tak przyspiesza myślenie, że po prostu biegniesz po tym, ile chcesz – mówił bez przerw Denzel. 

– A co by było, gdybym przegrał? Nie wiem. Może moja dusza znalazłaby się w jakimś ge-

pardzie, który będąc wolnym, biegłby i biegł. Jak fajnie być gepardem. Czystej  krwi. – Gdy to 

stwierdził, zaśmiał się na cały głos ze swojego, jak uważał, dobrego żartu.

– Może go ktoś zamknąć? – zirytował się Herbert. – Ale tak na dobre?

Gdy to powiedział, odezwał się alarm, a żarówki zmieniły kolor na czerwone. Z głośnika 

odezwał się głos Spychowa.

– Herbert. Za twoją prośbą, możliwe, że Denzel nie będzie już wam się naprzykrzał. Denzel 

jest proszony na arenę.

– Herbert. Jak przeżyję, ty będziesz następny. – Uśmiechnął się krzywo Denzel. – Spychow, 

a kto będzie ze mną walczył?

– Dowiesz się na arenie.

GRANDOWN, ARENA, CZERWONI

Denzel wszedł na arenę. Kształt areny na początku go zadziwił. Pośrodku była duża dziura 

z palami wbitymi na jej dnie. Dookoła tej dziury były dwa tory. „Ciekawe, kto będzie moim prze-

ciwnikiem”. Pomyślał Denzel. „Nikt nie jest szybszy ode mnie”. Nagle wśród wiwatów publiczno-

ści odezwał się głos Spychowa, zapowiadający przeciwników. Wtedy Denzel zobaczył motor Gemi-

la. Na przednim zderzaku motor miał metalowy róg. Na początku go zamurowało, ale po chwili 

przyjął wyzwanie.

Gemil i Denzel ustawili się na swoich torach.

– O co walczysz? – spytał się Gemil.

– Jak to o co? O wolność!

– Błędna odpowiedź. Powinieneś odpowiedzieć: o przyjemność niepohamowanej prędkości.

Denzel się uśmiechnął. Trafił na przeciwnika, który go rozumiał.

Pistolet startujący wystrzelił.

Denzel ruszył szybko przed siebie. Silnik Gemila tak szybko nie wystartował, ale on pamię-

tał. To była walka na śmierć i życie, a nie o pierwsze miejsce.
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Półgepard prawie zrobił jedno okrążenie. Gdy dobiegał do Gemila, motocyklista zamieszał 

tylnym kołem i gepard zakrztusił się kurzem. Po chwili róg motoru wbił się w ciało Denzela.

Ciało stoczyło się do rowu z palami.

 

GRANDOWN, NAIDA, PRZED WALKAMI

Podczas zakupów, Naida i Lila słyszały w głośnikach sklepowych zapowiedzi otwarcia no-

wego turnieju gladiatorów. Gdy już miały wyjść z zakupami, Naida zobaczyła w monitorze sklepo-

wym sylwetki nowych gladiatorów. Jednym z nich był Marik. Zemdlała. Ocucili ją solami trzeźwią-

cymi. Lila spytała się, co ją tak przeraziło.

– Marik jest gladiatorem, pani. – ostatnie słowo wydusiła z siebie na siłę.

– I co z tego? – odezwała się ostentacyjnie CTZNO. – Choć ze mną, będziesz ukarana za 

sprawianie kłopotów.

– Dobrze, pani.

Powrócili do auta, a kierowca ruszył w stronę domu Lili. W trakcie jazdy Naida myślała 

o najgorszym. Przez chwile nawet myślała, że może i dobrze, że zostanie ukarana, skoro zawiodła 

swoją panią. W domu okazało się, że Lila wcale nie chciała jej ukarać. Wypytywała się o Marika, 

a Naida jej opowiadała, co im się przydarzyło w ostatnich siedmiu dniach.

– Wiesz, istnieje taki ruch wśród miastowych – zwierzała się Lila – który nie zgadza się na 

niewolnictwo, walki na arenie i  posiadanie numerów identyfikacyjnych. Mój mąż kandyduje na 

mera z tego ruchu, ale teraz nie jest jeszcze czas na weryfikację poglądów. To mogłoby nam za-

szkodzić.

– Ale Marik… – zaczęła Naida.

– Miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić tą bezkrwawą rewolucję za dziewięć dni, kiedy po 

wybraniu prezydenta, odbędzie się walka finałowa. Chociaż nie lubię brutalnych walk, muszę je 

oglądać, żeby wiedzieć, o czym rozmawiają moi znajomi politycy.

Naida pocieszona poszła bawić małą Lali, a Lila włączyła monitor, żeby obejrzeć walkę Ma-

rika z Wilczkiem. 
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GRANDOWN, ARENA, NIEBIESCY

Po posiłku i spędzonej nocy, Marik czuł, że jest z nim coś nie tak. Jego skóra zrobiła się 

twardsza, a łuski z ogona objęły większą powierzchnię jego ciała. Choroba promienna zwiększała 

się.

„Nie dość, że nie zażywam leków, pomyślał Marik, to jeszcze trują nas napromieniowaną 

żywnością”.

W sali  niebieskich siedzieli Marik, Wiktor i Jan. Głowa Wiktora przypominała kwitnący 

czarny bratek z niebieskimi plamami, Jan zaś miał na sobie mnóstwo dziur.

– Wiem – zaczął Marik – że ukrywacie swoje zdolności, żeby zaskoczyć przeciwnika, ale 

powiedzcie mi, dlaczego tu się znaleźliście?

– Ja przez moją facjatę występowałem w cyrku – zaczął Wiktor. – Przez jakiś czas byłem 

sensacją, lecz gdy już mnie wszyscy zobaczyli, stałem się niepotrzebny i dali mnie do zoo jako eks-

ponat. Po dwóch latach spędzonych w klatce dano mi możliwość w startowaniu w tym turnieju. 

– A ty Janie? – spytał się Marik.

– Ja? – zaśmiał się histerycznie. – Ja po prostu lubię zabijać. I mówię ci, że wygram i będę 

zabijał dalej. 

Odezwała się syrena z mrugającymi na niebiesko światełkami.

– Wiktor, Jan – nadeszła wasza pora. – odezwał się głos Spychowa.

– Zabiję cię. Zabiję, zabiję, zabiję, zabiję – Jan powtarzał to słowo jak mantrę, gdy wchodzi-

li na arenę. 

Ustawili się naprzeciw siebie i po zapowiedzi dozorcy zaczęła się walka.

Z por skórnych Jana wyrosły cienkie igiełki.  Podbiegł  do Wiktora,  żeby go uściskać i  wbić je 

w jego ciało.  Gdy roślinogłowy przeskakiwał  Jana,  ten  wyrzucił  z  siebie  igiełki,  które  utknęły 

w ciele Wiktora. To byłby jego koniec, lecz posiadał zdolność regeneracji i nie zważając na ból, wy-

puścił z ust chmurę zielonego dymu, który sparaliżował Jana.

Gdy dym się rozwiał, Wiktor wybrał wśród broni nóż i podciął mu gardło.

Z głośników odezwały się wiwaty, a roślinogłowy udał się powoli do sal niebieskich, wycią-

gając z siebie igły.
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GRANDOWN, ARENA, CZERWONI

Salon czerwonych był pusty. Gemil z nudów zaczął chodzić po pokojach. Tak, Gemil cho-

dził. I choć spełniło się jego marzenie o wszczepach kończyn, nadal był nieszczęśliwy. Dawno już 

nie czuł zewu wolności na pustkowiach.

Zapukał do pokoju Herberta. Gdy nikt nie otwierał, poszedł do pokoju Kiritako. Gdy i tu nie 

uzyskał  odpowiedzi,  zrezygnował  i  powrócił  do swojego pokoju.  Jak tylko wrócił,  odezwał się 

alarm, który obudził śpiących – Herberta i Kiritako. Chwilę później Spychow zapowiadał walkę 

tych dwóch outsiderów.

Kiritako jak tylko wszedł na arenę, chwycił każdą ręką, a miał ich cztery, miecze i ruszył na 

Herberta. Hebert wziął tarczę z kolcami. Ze strony Kiritako posypał się grad ciosów, lecz jego prze-

ciwnik był na tyle umięśniony, że każdy atak odpierał tarczą i próbował nią atakować.

Gdy udało mu się zranić Kiritako, ten odskoczył na większą odległość. 

– Odpuść sobie Herbercie, Może teraz mnie trafiłeś, ale ciągle słabniesz i to kwestia czasu, 

gdy skrócę cię o głowę.

Gdy Kiritako kończył mówić i już szykował się do ataku, Herbert zdjął koszulę, a na jego 

brzuchu pojawiło się wielkie oko. Kiritako wpatrzył się w nie, a Herbert zaczął nucić monotonnym 

głosem kołysankę, poruszając okiem jak wahadełkiem.

 

Uśnij, uśnij mi, swoje serce ściśnij

Chociaż na chwileczkę małą

Chociaż na chwileczkę małą

Nie oddychaj, nie oddychaj…

 

Ostatnie słowa wypowiadał coraz ciszej, a gdy już skończył, Kiritako usnął snem wiecznym.
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GRANDOWN, DOM CTZNO

Z głośnika telewizora odezwał się głos speakera. 

– To już drugi dzień dziesiątego turnieju gladiatorów. Krwawe walki zawsze intere… – Lila 

wyłączyła monitor.

– Naida – zawołała kocicę.

– Tak, pani?

– Jutro wieczorem pójdę na bal organizowany przez wnuczkę założyciela miasta, Davida 

Rockefellera, zwanego teraz jako FRST 33 [3]. Chciałabym, abyś mi towarzyszyła jako służąca.

– Dobrze, pani.

– Tutaj możesz mi mówić Lila.

– Dobrze, Lilo.

GRANDOWN, BAL

Na przyjęciu organizowanym przez najbogatszą personę w mieście, nie zabrakło niczego, 

czego nie można byłoby sobie wyobrazić. Bezpromienna żywność, obrazy malowane długo przed 

założeniem miasta, piękne gobeliny, żyrandole. Słowem przepych. Dom potomkini FRST33 był pe-

łen kontrastów. Wolni byli ubrani w czarne obcisłe, plastikowe ubrania, zaś niewolnicy w białe. 

Typy gości też się różniły. Jedni woleli spędzać czas z ponętnymi niewolnicami i niewolnikami, 

i zabawach z nimi w czerwonych pokojach. Inni korzystali ze stołów szwedzkich i opychali się je-

dzeniem. Reszta zagłębiała się w intelektualnych konwersacjach.

Śmietankę towarzyską zaproszono pod wybory mera, które miały się niedługo odbyć. Kan-

dydowała do nich członkini rodu Rockefellera. Jej głównym kontrkandydatem był mąż Lili, który 

jeździł teraz po Grandown i przekonywał ludzi do swoich racji, będącymi przeciwieństwem poglą-

dów, które przedstawiała sobą RKFL03 [4]. 

Do Lili i jej służącej podszedł zapijaczony gość.

– Cześć maleńka – powiedział do Naidy, ignorując zupełnie Lili – może się zabawimy tro-

szeczkę? 

Oburzona Naida chciała dać mu w twarz, lecz opanowała się i odburknęła.
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– Przepraszam, ale nie jestem zainteresowana. 

Jednak pijaczyna nie ustępował. Wtrąciła się Lili.

– Przepraszam, ale ja jej nie oddam do burdelowego pokoju.

– Cicho siedź! – krzyknął gość, zwracając ku sobie więcej oczu, niżby chciał. – Sprzedaj mi 

tę kocicę na ten wieczór, zabawię się. 

Wśród gości rozlegały się śmiechy albo pogardliwe słowa przeciwko brutalowi. Niektórzy 

przybliżyli się, by obserwować sytuację. Gdzieniegdzie padały krzyki:

– Bierz ją bez zapłaty! – To przecież nieludzkie! – Pohamuj swe żądze, przyjacielu! 

A wśród bliższych kolegów łajdaka wybuchły okrzyki, które przypominały odgłosy orangutanów.

– I kto tu jest zwierzęciem! – krzyknęła Naida.

Raptem nastała cisza. Naida skorzystała z tej okazji i przemówiła.

– My mutanty przynajmniej mamy imiona, które dają nam osobowość. Gdy byłam w slum-

sach, byłam wolna. Chociaż zawsze chciałam żyć w mieście, teraz widzę, że się myliłam. Nie macie 

godności. Żrecie to, na co wolni mutanci muszą ciężko pracować. Korzystacie z seksualnych usług 

otumanionych narkotykami niewolników. Jeszcze trochę i upadniecie tak jak Rzym w odległej sta-

rożytności.

Wśród obecnych powstały dwie frakcje.  Jedna z nich przypominała, że w Grandown jest  coraz 

mniej ludzi i że powinno się leczyć mutacje, bo w końcu niewolnicy to też ludzie. Druga grupa 

twierdziła, że za dużo jest mutantów, ale powoływała się na pogląd, żeby robić czystki w slumsach 

i powoli zajmować ich terytorium.

Gdy już miało dojść do rękoczynów, Lili powoli się oddaliła razem z Naidą, która podzięko-

wała jej za ochronę. Mowa kocicy wywołała prawdziwą burzę wśród gości i spowodowała przeciw-

stawne opinie, jedni popierali gospodynię przyjęcia, inni byli przeciwni jej poglądom.

GRANDOWN, ARENA NIEBIESKICH, PÓŁFINAŁOWA WALKA

Po kilku dniach walk, Marik miał rogowatą skórę już na całym ciele. Wyglądał przerażająco. 

Wiktorowi, któremu też udało się pokonać swoich wrogów, wyrosły dodatkowe kwiaty na rękach 

i nogach, a z kwiatów wyrastały strąki. Powoli zmieniał się w roślinę.
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– Co oni z nas robią… – powiedział Wiktor. – Nieludzi. 

– Myślę, że to ich dowartościowuje. W końcu jesteśmy według większości z nich zwierzęta-

mi. Heh, w twoim przypadku mają cię za roślinę. Powiem ci, o czym myślałem przez te wszystkie 

dni. Co mnie podtrzymywało przy życiu.

– Co jest takiego, dlaczego warto żyć oprócz wolności?

– Miłość. Zakochałem się w pewnej dziewczynie. Ma na imię Naida.

Zawyły głośniki, zaświeciły się lampy na niebiesko. 

– Czas na walkę – oznajmił Marik. 

Wyszli na arenę. Oboje nie brali żadnej z broni. To będzie walka na umiejętności. Wiktor od 

razu zaatakował gazem. Chciał mieć to szybko za sobą. Jednak trujący opar nie zadziałał. Marik, 

dzięki zrogowaciałemu naskórkowi i szybkiemu zaczerpnięciu powietrza, nie został sparaliżowany. 

Wiktor zaatakował pnączami z kwiatów na rękach i nogach. Ogon Marika otworzył się i przeciął 

cztery macki. Wiktor, którego niemiłosiernie to zabolało, chwycił głównym pnączem z twarzy ogon 

Marika. Wszystko wyglądało jak siłowanie się dwóch olbrzymich łap. Wiktor ciągle wysyłał mgłę 

paraliżu, ale Marik miał w zapasie jeszcze trochę powietrza.

W końcu roślinie skończył  się dym, a Marik zakończył  pojedynek, wgryzając się zębami węża 

w szyję ofiary.

GRANDOWN, ARENA CZERWONYCH, PÓŁFINAŁOWA WALKA

Gemil przyszedł do salonu czerwonych. Oczekiwał go tam Herbert.

– Witam, Gemilu.

– Cześć, Herbert. Coś chciałeś?

– Chciałem porozmawiać przed walką półfinałową. – Uśmiechnął się szelmowsko.

– Po tym, co mnie spotkało, nie lubię za bardzo się zwierzać – odpowiedział takim samym 

uśmiechem Gemil.

– Wiesz. Dla któregoś z nas to będzie ostatnia walka. Nie chcesz może napić się piwa?

– Żebym był czymś odurzony? Co tam wsypałeś szelmo?
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– No cóż może wsypałem, może nie. Chcesz się przekonać? – Znowu krzywo się uśmiech-

nął. – Ale nie o tym chciałem rozmawiać… – Przerwały mu odgłosy z głośników i czerwone miga-

jące lampy. – No cóż, nie zdążymy sobie pogadać.

Tym razem nie dali Gemilowi motoru. Dla obu były przygotowane dwie katany. Stali na-

przeciwko siebie jak dwaj samurajowie, gdy Herbert nagle zniknął.

– Więc oprócz oka hipnotyzera, posiadasz zdolność kamuflażu. Czemu nie użyłeś tego na 

pierwszej walce?

– Nie chciałem odkryć wszystkich kart. Poza tym jest teraz zabawniej. W końcu dostałem 

moją ulubioną broń – katanę. Przy okazji, czemu chcesz być wolny? – spytał Gemila głos naprze-

ciw niego. Gemil ustawił się, żeby móc się obronić, ale cięcie przeszło po plecach.

– Wiem w jaki sposób można wytwarzać energię przez cały czas. Energia dla wszystkich za 

darmo. 

Odwrócił się do tyłu, lecz Herbert znów zniknął.

– Bez wątpienia to szlachetne… – Gemil ciął powietrze, tam gdzie znalazł się głos, lecz nie 

trafił. – Ale ja nie jestem szlachetny. 

Motorowiec poczuł cięcie w lewym ramieniu. Herbert znowu stał się niewidoczny. Gemil 

zamknął oczy.

– Sztuczka ze wzrokiem. Gratuluję, ale pozostał ci jeszcze słuch, który cię oszukuje.

Herbert znowu ciął plecy Gemila.

– Powoli cię wykończę. Ha, ha, ha. – Głos pochodził z tyłu, ale Gemil wiedział już, gdzie 

zaatakuje wróg. „Przedtem atakował plecy, lewe ramię, plecy, to teraz zaatakuje prawe ramię”. Tym 

razem Herbert nabił się na miecz Gemila.

Motorowiec strzepnął krew z katany i poszedł przemyć się do łaźni.

GRANDOWN, PO WYBORACH

To, co się wydarzyło na przyjęciu u RKFL03, przeważyło szale zwycięstwa przy wyborze 

nowego mera, którym został mąż Lili. Ludzie, którzy opowiedzieli się na przyjęciu po stronie Na-

idy, mieli dość duże wpływy w różnych sektorach miasta.
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Oli dostał duży mandat zaufania. Gdy został zaprzysiężony, zaczął wydawać edykty. Pierw-

szym było zniesienie walk na arenie.

Miało już dojść do pojedynku między Gemilem, a Marikiem, gdy z głośników rozbrzmiał 

głos mera. „Nie walczcie, jesteście wolni. I tak za dużo wycierpieliście, psychicznie i fizycznie”.

Gemil podzielił się swoją wiedzą z Olim, co do sposobu generowania odnawialnej energii 

elektrycznej, po czym mer zaczął wprowadzać mini generatory do każdego domostwa. Do tej pory 

korzystano z elektrowni jądrowej miasta. 

Drugi edykt nakazywał, by obywatele Grandown przyjęli dla siebie imiona. Pierwszy zrobił 

to mer, nazywając siebie „Oli”.

Oli wiedział, że populacja ludzka w mieście powoli się zmniejsza. Wystosował więc nakaz 

leczenia mutantów lekami antypromiennymi i dostarczanie im bezpromiennej żywności oraz opiekę 

medyczną. Marik, dzięki Naidzie, która opowiedziała merowej Lili o tym, jak ją uratował, miał spe-

cjalne względy i zaczęli go szybciej leczyć. Po roku wyglądał już jak człowiek.

Następnym edyktem mer nakazał płacić niewolnikom za wykonaną pracę. Na razie nie moż-

na było ich wszystkich uwolnić, bo mieszkali w domach, w których byli niewolnikami. Jednak by 

tej obietnicy stało się zadość, postanowił, że mogli się wykupić za taką sama cenę, za którą zostali 

kupieni. Ustalił płacę minimalną na 1000 kredytów rocznie.

Gemil stworzył zakład motoryzacyjny wraz z serwisem mini generatorów. Marik ożenił się 

z Naidą. Populacja Grandown szybko wzrosła. 

Cofnij

[1] „Keeper” – dozorca

[2] „Gladiator”

[3] „First” – Pierwszy

[4] Skrócony skrót od nazwiska „Rockefeller”. 

85



Podróż

Sen 1

Obudził się w pokoju hotelowym. Oprócz imienia nie pamiętał, skąd pochodzi, ani kim jest. 

Zyx – to chyba jego imię. To nie jego czas i miejsce. Wszystko było jakby zamazane. Do pokoju po 

uprzednim zapukaniu wszedł kamerdyner. Poinformował go, że musi wejść na pewne drzewo.

– Po co? Co mi to da? Dlaczego mam wchodzić na durne drzewo?

Służący wygląd na zagniewanego, lecz spokojnie odpowiedział:

– By być bliżej Boga.

– Ja w Boga nie wierzę. 

– W takim razie… zapraszam do kasyna.

Pokój nagle zrobił się większy, a wokół ścian powyrastały maszyny do grania. Łóżko, na 

którym siedział, zamieniło się w stołek, a przed nim wyrósł stół z kartami do gry, a po jego bokach 

pojawiło się dwoje ludzi. Mężczyzna i kobieta.

Kobieta była ubrana na czarno i miała bladą skórę, jakby nigdy nie wychodziła na słońce. 

Mężczyzna był czarny i jakby zupełne przeciwieństwo kobiety ubrany na biało.

Zyx zauważył, że jego biały szlafrok zamienił się w biało-czarny garnitur. Nie potrafił okre-

ślić czy miał biały krawat w czarne paski, czy czarny krawat w białe paski.

Mężczyzna nazywał się Xan, a kobieta Xin. Nie wiedział, dlaczego znał ich imiona. Ich syl-

wetki i twarze coś mu przypominały. Jakby znał ich wcześniej, lecz mgła przykryła jego umysł. 

Pierwszy odezwał się mężczyzna. Mówił powoli.

– Nic nie jest takie, jakie się wydaje, wszystko jest umysłem, twoim umysłem.

– A daj pokój – powiedziała Xin. – Na pewno naszemu gościowi przyda się odrobina roz-

rywki, jaką mu zafundujemy.

– Nie inaczej, gramy przecież o jego duszę.

– Ja nie wierzę w… – Zyxowi coś poruszyło się w środku. Nagle zaczął wymiotować szarą 

substancją. 
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– W co nie wierzysz? – zaśmiał się Xan i znowu spoważniał. – To twoja dusza Zyxie. Są-

dząc po kolorze, powinieneś ją lepiej szanować.

– Zaczynajmy grę – powiedziała Xin i rozdała karty.

– Ja nie wierzę w duszę… – stwierdził zdecydowanie Zyx, a Xan się roześmiała.

– O… wygrałam! – krzyknęła, nie sprawdzając kart.

Zyx zaczął czuć się słabiej, a z tej szarej substancji oddzieliła się niewielka część i zamieniła 

w szare żetony, które powędrowały tam, gdzie siedziała Xin.

– Rozdajemy znowu. Może tym razem będę miał więcej szczęścia – powiedział Xan. I tym 

razem nie spoglądali w karty. Za to czarny spytał się Zyxa. 

– Czy jesteś dobrym człowiekiem?

– Tak. Jeżeli o to chodzi, to staram się nie krzywdzić innych, lecz czasami mi się to zdarza 

mimo wszystko.

– Ha! – Zaśmiał się murzyn. – tym razem ja wygrałem.

Zyx poczuł się lepiej. Część szarej plazmy zamieniła się w białe, świetliste żetony i powę-

drowały koło Xana. Gracz zaczął się zastanawiać: „Może rzeczywiście to moja dusza. A skoro grają 

o nią, muszę być w zaświatach. Umarłem? To by znaczyło, że Bóg istnieje”. W mgnieniu oka rozło-

żyli karty, a czarny zakrzyknął.

– Znowu wygrałem! Ale tym razem zgarniam wszystko! 

Zyx tym razem już wiedział, że ta szara substancja to jego dusza. Szarości ustępowały świa-

tłu i zarówno te szare, jak i srebrne monety złączyły się i połączyły z Zyxem.

Kasyno zaczęło znikać. Pojawiło się łóżko, pokój hotelowy, a wraz z nimi kamerdyner. 

– Czy teraz jest pan już gotowy? – spytał się.

– Pokaż mi drogę do tego drzewa.

– My już w nim jesteśmy.

Zyx zrobił wielkie oczy.

– Ale nie na jego szczycie. – Dokończył z uśmiechem służący i zaczął go prowadzić na 

strych. Znajdował się tam portal.

– Wejdź, twoja podróż dopiero się zaczyna. 
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Zyx wszedł.

 Sen 2

Po drugiej stronie miał wrażenie, że zapomniał o czymś ważnym. Wiedział jedynie jak ma 

na imię oraz że znajduje się w podróży. Ale o jaką podróż chodzi?

Chociaż kiedyś nie wierzył w Boga, miał dziwne przeświadczenie, że On jednak istnieje.

Wstał z łóżka. Sen stał się wyblakły i w końcu zaniknął.

Podszedł do lustra w łazience. Spoglądnął na swoją zapuszczoną brodę. Nagle jakiś cień po-

jawił się w lustrze. Bardzo się go wystraszył. Odwrócił się, ale tam go już nie było. 

Obudził się w łóżku. Sen stał się bardziej wyblakły, aż w końcu zanikł. I tym razem pod-

szedł do lustra w łazience. „To już było…”. Spoglądał na swoją zarośniętą twarz. Nagle w odbiciu 

pojawił się cień. Gdy się obrócił, cienia nie zobaczył, a on…

Obudził się w łóżku. Za każdym razem, gdy wchodził do łazienki, lustro wydawało się jak-

by większe. Rosło i rosło. W końcu po którymś razie lustro wypełniło całą ścianę. Cień tylko na 

niego czekał.

Gdy był święcie przekonany o tym, że znajduje się w dziwnej pętli snu, postanowił przejść 

przez lustro, zanim pojawi się cień. 

Z małą bojaźliwością dotknął tafli lustra, które załamało się tam, gdzie go dotknął. Niestety 

cień pojawił się szybciej.

Wstał z łóżka, by w końcu wskoczyć w lustro. Po tym, jak to zrobił i znalazł się po drugiej 

stronie, a cień się pojawił tam, gdzie znajdowała się dawna łazienka. Jednak nie miał już mocy, by 

wpłynąć na Zyxa, który położył się i zasnął.

Sen 3

Zyx znajdował się na drodze. Nie pamiętał, jak się tu znalazł, ale wiedział, że zostawił za 

sobą swój cień. Nie rzucał cienia. Ludzie, których tam spotkał, mieli cień. Niektórzy większy inni 

mniejszy. Nie zależało to w ogóle od pozycji słońca na niebie. Spytał jednego z nich:

88



– Dokąd ta droga prowadzi?

– Ta droga nie ma końca. Podążamy nią dostatecznie długo, żeby to stwierdzić. Inny czło-

wiek powiedział:

– Może jesteś kimś, na kogo czekamy. Nie masz cienia – to znak. Wokół Zyxa zaczęli gro-

madzić się ludzie jak wkoło czystej wody na pustyni. Gdy już zebrał małą armię, zaczęli iść za nim. 

Prowadził ich w miejsce, które nazywali Rajem. 

Szli już około trzech godzin. Słońce miało się już ku zachodowi, gdy zauważyli parkan, bra-

mę i stróżówkę. Bramę pilnowało dwóch strażników.

Wszyscy się zatrzymali dziesięć metrów od bramy, a ona zaczęła się otwierać. Jednak nie na 

oścież. Przestrzeń między drzwiami była wąska. Ludzie, których zgromadził, zaczęli przechodzić 

przez tę wyrwę.

Strażnicy jednych dopuszczali, a innych nie. Mówili do nich:

– Odejdźcie, wróćcie się na drogę, bo to nie jest jeszcze wasz czas.

Ci, którzy nie przeszli, mieli skwaszone miny. 

Zyx zaczął się zastanawiać czy wpuszczą go do Raju, czy też nie. Strażnik łypnął na niego 

groźnym  okiem.  Było  wyraźnie  widać,  że  się  waha.  W  końcu  zmniejszył  przestrzeń  między 

odrzwiami i powiedział:

– Jak się przeciśniesz, to wejdziesz.

Zyx na początku nie mógł się przecisnąć. Z tą drogą coś go wiązało. Skoncentrował się na 

sobie i odkrył źródło ciężaru. 

Strach przed czymś nowym. Skupił się nad tym odczuciem i powoli go zaczął odrzucać. Za-

uważył, że wychodzi z niego ciemna masa. Powoli stał się cieńszy, niż był i przeszedł przez bramę, 

która zamknęła się za nim z trzaskiem. 

Sen 4

Obudził się w łóżku. Pozostałości po śnie opuszczały go powoli. Wiedział jak ma na imię, 

że odbywa ważną podróż oraz że ma przejść przez bramę. Rozejrzał się na tarasie. Znajdował się 

w jednym z pokoi na zamku. Zbiegł po schodach i znalazł się w jadalni. Zamek wyglądał na pusty. 
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Oprócz niego nie było nikogo żywego, ale jedzenia na stole było tak dużo, że mógłby wyży-

wić dwudziestu gości. Zyx zgłodniał, lecz mimo tego nie odważył się niczego tknąć.

Z jadalni przeszedł na dziedziniec. Zauważył, że z dziedzińca odbijała mała dróżka w las. 

Las był ciemny i straszny, lecz Zyx nie miał już w sobie strachu. Po półgodzinnym szybkim marszu 

znalazł się przed drewnianą chatą krytą słomą, która stała na kurzej nóżce. Do drzwi prowadziły 

drabiniaste schody. Solidne, chociaż stare i skrzypiące przy każdym kroku. 

Już  miał  się  wpiąć,  gdy nagle  drzwi  otworzyły się  na oścież.  Stała  w nich  najbrzydsza 

z możliwie najbrzydszych kobiet. Czarownica. Zyxowi na jej widok zebrało się na wymioty. 

– Ja jestem bramą – powiedziała z uśmiechem na bezzębnych ustach – a ty jesteś kluczem. 

Zyx pamiętał, że ma przejść przez jakąś bramę, ale tego się nie spodziewał. 

– Co… mam zrobić, żeby przejść? – spytał się z nutką wahania w głosie. Miał już w wy-

obraźni różne sceny.

– Oj nie, koteczku – zaśmiała się. – Nie jestem aż tak wymagająca. Wystarczy, że mnie po-

całujesz z miłością, a nie z obrzydzeniem.

– Jak mam to zrobić? Przed chwilą wywołałaś we mnie wymioty.

– Pamiętaj. Nic nie jest takie, jakim się wydaje. Uwierz w siebie – w moc swojego umysłu.

Zyx przeżył swoiste dejavu. Powiedziała słowa, które już kiedyś usłyszał.

– Zrób to gdy będziesz gotowy, a przejdziesz bramę.

Nie był jeszcze na to gotowy. Usiadł pod drzewem koło chatki i zaczął medytować nad tym, 

co powiedziała mu czarownica. Na początku myśli gnały mu jak antylopa. Wybrał te, które doty-

czyły miłości i piękna. Wyizolował je i skoncentrował się na nich. Zaczęły pojawiać się obrazy. Te 

ohydne odrzucał, te łagodne i pełne miłości zatrzymywał. Po pewnym czasie – czy to była chwila, 

czy też eon1, wpadł w trans, który utwierdzał go w miłości i pięknie. Potem, po transie, Zyx jakby 

się zapadł. Nie czuł nic prócz miłości do wszystkich stworzeń. 

W końcu Zyx zbudził się z tego stanu. Był starszy o przynajmniej pięć lat. Broda sięgała mu 

do pasa. Wyzbył się obrzydzenia i zyskał miłość do wszystkiego. 

Na początku poruszał się słabo, a nogi miał jak z waty. Jednak udało mu się dojść do chatki 

czarownicy.

Pocałunek dziada borowego z czarownicą przebiegł wprost wspaniale.

1 Największa jednostka czasu, dzieląca się na ery, wynosząca co najmniej 500 mln lat.
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Sen 5

Obudził się w łóżku. Koło niego spała piękna, lecz bardzo niewyraźna dziewczyna. Wie-

dział, że jeżeli jej nie obudzi, wszyscy zginą. Możliwe, że chodziło o cały świat takim, jakim go 

znał.

Zyx pamiętał wszystkie swoje sny. Był zupełnie innym człowiekiem niż na początku. Wie-

dział, że to też jest sen, ale nie umiał go zakończyć. On musiał obudzić tę dziewczynę. Nie wiedział 

jak. Za każdym razem, gdy znajdował się we śnie, pozbywał się z siebie zła albo uczył się czegoś 

nowego. Teraz mógł tylko rozłożyć ręce.

Dziewczyna wyglądała jakby spała. Była coraz bardziej blada. Coś mu podpowiedziało, ja-

kiś mały wewnętrzny głosik, by oddał za nią życie. Położył się obok niej i powoli przekazywał jej 

swoją esencję. Dziewczyna-duch nabierała z każdym jego oddechem coraz wyraźniejszych kształ-

tów.

Teraz gdy był z nią tak bardzo połączony, zrozumiał, że to nie jest ani kobieta, ani mężczy-

zna. Był to anioł, a może nawet Bóg. Zyx w momencie, gdy się rozpływał, zrozumiał, że…

 

Niebo, kwatera Boga

Dziwne aparatury otaczały hermafrodytę  i  człowieka,  który do niej  był  podłączony.  Ten 

człowiek już nie żył. Mówiono o nim, że dobrze się spisał, że uratował Boga przed śmiercią, że na-

ładował sobą Wielką Baterię, która podtrzymywała wszechświat takim, jakim jest.

Anioły nie były do końca zadowolone z tego, że musiały poświęcić człowieka. Człowiek ten 

dostąpił wielkiego zaszczytu. W końcu połączył się z Bogiem. Wielka Bateria została odnowiona, 

Posłuży jeszcze ze trzy eony. Ale co to dla Boga…?

Cofnij
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Droga Stwórcy

Mapa obrazująca kontynent świata Wody.
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Prolog

Pewnego dnia minus zero stwarzanego świata, dziecko-stworzyciel obudziło się na małej 

wysepce wielkiego kosmosu, która była stworzona specjalnie dla niego. Dwa lata minęło, zanim 

dziecko stało się prawdziwym stwórcą. Na początku nie wiedziało, jakimi prawami rządzi się wy-

spa. Studiowało przez ten czas dziwny język, mający stać się jego własnym. Gdy się zmęczył, bawił 

się jak każde dziecko. Jego placem zabaw była planeta, a jego zabawą tworzenie dzikiej, dziwnej 

fauny i flory, formowanie gór, dolin, rzek.

Po pewnym czasie, gdy już stworzyciel uformował planetę tak, jak chciał, poczuł się bardzo 

samotny. Stworzył więc Alfę i Omegę. Alfa była świetlista i uwielbiała się dzielić. Omega był cie-

niem Alfy. Pozostawał jeden niezmienny, ze zdolnościami wchłaniania jednostek Alfy. Alfę bardzo 

bolało, że Omega zabija jej dzieci, a przy okazji osłabia jej moc, potęgując własną.

Alfa  podeszła  do stwórcy i  poprosiła,  żeby Omegę unicestwić.  Stwórca zawołał  Omegę 

i spytał się go:

– Czy to prawda, że zabijasz dzieci Alfy?

Omega odpowiedział:

– Nie. Ja je wchłaniam. Przestają być dziećmi Alfy i stają się moją częścią. Wiedz, że skoro 

mnie stworzyłeś, a wszystko, co stworzyłeś, jest dobre, to nie możesz spełnić prośby Alfy. Jeżeli 

chcesz mnie ukarać, to stwórz klatkę i mnie uwięź, ale proszę cię, gdy przyjdzie czas, gdy Alfa 

oszaleje, uwolnisz mnie wtedy. 

– Zgadzam się, Omego. Klatka sama się wtedy otworzy.

– Nigdy nie nastanie ten dzień! – przerwała Alfa. – Nigdy! Powtarzam Omego! 

Od tej chwili w Alfie uniesionej gniewem, przekradało się zło do jej komórek.

Alfa mnożyła się ciągle, a Stwórca postanowił coś zrobić z tymi komórkami. Wyspy nie 

mógł powiększać w nieskończoność, gdyż znał swoje możliwości i wiedział, że po pewnym czasie 

może się rozpaść.  Postanowił wprowadzić komórki Alfy na planetę,  którą zgodnie z wolą Alfy 

i Omegi nazwali Wodą – ze względu na jej wszędobylskie występowanie. Komórki spadły na Wodę 

i zaczęły się formować w pierwszych Wodnian. Stwórca postanowił nie wtrącać się w ich życie. 

Nakazał Alfie, by zajęła się własnymi dziećmi, po czym udał się w inne tereny wszechświata prak-

tykować stwarzanie galaktyk. 
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***

Po wielu wiekach na kontynencie Wody rozwinęły się trzy główne miasta portowe, żyjące 

z rybołówstwa, przemysłu piekarniczego i rolnictwa. Do Wielkiego Bagna wyrosły jak grzyby po 

deszczu  wsie  uprawiające  wszelkiego  rodzaju  dobra:  zboża  i  warzywa,  które  były  przerabiane 

w miastach portowych. Na zachód od potrójnego miasta – Insmilu, Sinilu i Inilu znajdowały się 

wsie, lecz miały charakter głównie sadowniczy. W każdej wsi była chociaż jedna kapliczka. Alfa in-

struowała swoje kapłanki, które znajdowały dzięki jej pomocy lecznicze wody. W miejscach tych 

powstawały uzdrowiska świątynne. Niestety kapłanki pragnęły żyć w luksusach i zagarniały całe 

bogactwo dla siebie, a mieszkańcy zostali opodatkowani na utrzymanie świątyń i kapłanek.

Zaczęły się rodzić dzieci o ciemnej skórze. Na początku ludność nie zwracała uwagi na nie, 

w myśl zasady wszystko, co żyje, pochodzi od Stwórcy, więc jest dobre i nie należy tego krzyw-

dzić. Przyrost ciemnoskórych ludzi stawał się coraz większy. Ponadto ciemnoskórzy byli sprytniejsi 

od białych i potrafili wykorzystać okazję po to, by móc taniej kupić coś, co kosztowało więcej. Bia-

li zaczęli się obawiać, że ciemnoskórzy mogą zacząć im zagrażać. Tak jak dla nich boginią była 

Alfa, tak dla ciemnoskórych jedynym bóstwem był Omega. 

Każdy z Omegan miał świadomość, kto ich stworzył, a ponadto mieli głębokie przekonanie, 

że Omega kiedyś zejdzie na ten świat i zaczną żyć niegnębieni przez Alfan. Gdy dzieci Alfy zauwa-

żyły, że ciemnych jest tyle samo co ich, zaczęły się rozruchy. Miasta zaczęły stawać się niebez-

pieczne. Mieszczaństwo chodziło sfrustrowane, dochodziło do ciągłych burd. Alfa widziała to i za-

ślepiła ją nienawiść do dzieci Omegi. Kapłanki wygnały ciemnoskórych na tereny trudno dostępne 

dla Alfan. A były to stepy pustynne Kermanu, bagno Begeńskie oraz góry za Lasem Stu Głów.

Pustynne połacie okazały się bogate w piaskowce, marmury i inne skały cenne dla Alfan. 

Dzięki swoim umiejętnościom oraz wizjom zsyłanych na niektórych wybranych Omegan, ciemno-

skórzy wybudowali w czasie stu lat podziemne miasto, bogate w złoża węgla, żelaza i innych rud. 

W czasie stu lat rozwijały się również dwa inne duże miasta. Na ogromnej wyspie bagna Begeń-

skiego rozwinęło się miasto, które Omeganie nazwali Begen. I tu Omega nie opuścił swoich kapła-

nów. Pomógł im nie tyle rozwinąć miasto, co dał wiedzę jak zrobić z niej wyspę bezpieczną i niedo-

stępną dla postronnych. Omeganie, którzy dotarli do Lasu Stugłów, na początku zaprzyjaźnili się 

z leśnymi stworkami. Jednak ich natura wzięła górę. Po stu latach leśne ludki były niewolnikami 

ciemnoskórych,  a  miasto  wybudowane ich  siłami  stało  się  wspaniałe,  ale  zamieszkane głównie 

przez Omegan.

94



Alfanie zorientowali się, że źle postąpili z ciemnymi ludźmi. Wysłano troje przedstawicieli 

do miast Omegan. Pierwszy błąkał się po stepach Kermanu i gdy już kończyły mu się środki do ży-

cia, zobaczył, jak zbliżają się do niego na Wielkoniach ludzie o ciemnej skórze. Przywitali go i gdy 

dowiedzieli się, że celowo znajduje się na Stepach Kermańskich w poszukiwaniu Bramy Redenu, 

zawiązali mu oczy i zaprowadzili do miasta. Tam mu oczy rozwiązali. Gdy zobaczył podziemne 

miasto, zapłonął zazdrością. Jednak nie okazał tego wcale. Dowiedział się o bogatych złożach i za-

pragnął, by były własnością jego krajan. Ustalono na wiecu wymianę towarową między miastami. 

Redeni mieli dostarczać rudy i kamienie w zamian za jedzenie. Podobne karawany jeździły między 

Bramą Redenu a Hagoreth i Begenem, lecz rajcy osądzili, że to będzie dobre dla stosunków między 

ciemnymi a białymi. Begen nie chciał mieć kontaktów z trójmiastem portowym, ale utrzymywał 

kontakty z wioskami Alfan. 

Drugi z Alfan zginął na bagnach. Trzeci natomiast został pojmany przez partyzantkę leśnych 

ludków – pierwszych mieszkańców Wody, stworzonych jeszcze przez dziecko stwórcę. 

Mieszczanie Alfan pomyśleli, że dwóch posłańców straciło życie od Omegan. Alfa skażona 

grzechami zobaczyła okazję, by podburzyć kapłanki i pouczyła je jak produkować z żelaza i węgla 

broń. Od tamtej pory Alfa zaczęła gnić od serca. 

Kapłanki nauczyły niektórych Alfan sztuki kowalstwa. Niektórzy z nich otrzymali wizje, jak 

tę broń używać. Tak zrodziła się kasta wojowników. Plebs służył kapłanom i wojownikom jako siła 

robocza. Omega to widział i także uczył swoich ludzi jak posługiwać się bronią. 

Sytuacja tak się pogorszyła, że Alfa nie widząc w sobie ciemnych plam, nadal świecąc jak 

najwspanialsza gwiazda, postanowiła zejść na Wodę i pomóc swoim dzieciom pokonać Omegan. To 

samo zrobił jej przeciwnik. Klauzula otwarcia klatki została potwierdzona automatycznie, jak tylko 

Alfa przekroczyła barierę stwarzania. Omega wydostał się i spadł szybciej na tereny mu najbliższe 

– w góry. Alfa spadła trochę później w głównym mieście portowym. I tu zaczyna się nasza historia.

***

 

Hagoreth nie był miastem jako takim. Tak naprawdę był szeroki tak, jak szerokie są góry 

Wody. Jedynie centrum, gdzie zasiadał bojar Kremt, zostało wyżłobione w najwyższej górze Wody 

– Mirantilu. Groty z czasem zamieniły się w surowe sale, gdzie żyła szlachta Hagoreth. Arystokra-

cja, by nie brudzić rąk pracą, wysługiwała się leśnymi ludkami, których niewolono, bądź zabijano, 
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by powstrzymać ich rozrost w Lesie Stugłów. 

Hagoretczykom żyło się względnie: drewniane meble wykonane przez wybitnych stolarzy, 

którym materiały zapewniał Las Stugłów. Kamienne dywany, których piękne mozaiki przedstawiały 

początek i rozwój świata aż dotąd, oraz ich stwórcę Omegę, a w niektórych domach mozaikę stano-

wiły kalendarze. 

Kalendarz  Omegan  różnił  się  od  tego,  którym  posługiwali  się  Alfanie.  Opierał  się  na 

28- dniowych cyklach księżyca. Przez pierwsze 28 dni księżyc był praktycznie niewidoczny, a apo-

geum ciemności – nów, było świętem dla Omegan. Przez następne 28 dni księżyc był widoczny 

prawie cały, a pełnia była traktowana jako pechowa noc. Alfanie opierali się na kalendarzu, w któ-

rym jeden cykl trwał 56 dni. Cykli było sześć u Alfan, a dwanaście u Omegan.

Święto nowiu zbliżało się wielkimi krokami. W każdej grocie palono pachnące kadzidełka 

i kolorowe świeczki na ołtarzykach Omegi. Carl Karnister wiedział, że takie czczenie pustych obra-

zów  nic  nie  daje,  bo  Omega  nie  potrzebuje  kolokwialnych  wierzeń.  Wystarczałaby  modlitwa 

ogniem, który niszczy i oczyszcza. Jednak jego rodzina zarabiała na takich wierzeniach. On malo-

wał obrazy, jego żona Jana produkowała zapachowe kadzidełka z różnych ziół, a córka Inga wyra-

biała z importowanego wosku pszczelego świeczki. Na bagnach mieściła się społeczność Omegi 

uprawiająca ziemię. Były tam też pasieki. 

Carl z Janą byli dosyć majętni. Jednego czego potrzebowali, było to, by Inga znalazła sobie 

wreszcie dobrą partię na męża. Miał być to zaradny i uczciwy mężczyzna. Niestety Inga nie chciała 

wyjść za mąż. Ciągnęło ją za to do lasu, by polować na zwierzynę. Umiała zastawiać wnyki, rozsta-

wiać pułapki. Szyła z łuku jak zawodowy łucznik. Carl martwił się, że Inga nie znajdzie nikogo od-

powiedniego. Miał nadzieję, że coś wydarzy się w tym święcie nowiu. Modlił się o to do płomienia.

W dzień święta, Inga jak zawsze wyruszyła do lasu, żeby oddać się medytacjom nad płomie-

niem. Wskrzesiła go i zaczęła się w niego wpatrywać. „Ogień święty niszczy i oczyszcza” – powta-

rzała sobie w myślach. W końcu zaczęła skracać to do mantry płomienia „Oszno, oszno, oszno…” 

Płomień wszedł w jej ciało, rozpromienił się po żyłach i wraz z tętniącą krwią doszedł do jej 

mózgu. Gdy tak trwała w medytacji nawet nie zauważyła, gdy w lesie, jakieś dwa rzuty kamieniem 

od niej, spadła czarna gwiazda. „Oszno, oszno, oszno…”. Powtarzała, gdy z gwiazdy uformował się 

człowiek – cały czarny z płomienistymi włosami.

– Wstań – powiedział, dotykając jej ramienia. 

Inga otworzyła nagle oczy, otrząsnęła się i zapytała:
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– Kim jesteś? – Mężczyzna wpatrywał się w nią jak urzeczony. – Jesteś jakąś daką?

– Co to jest daka? – spytał się jej.

– Wodny demon – odpowiedziała, a człowiek o płomienistych włosach się roześmiał.

– Ja mam być daką? Ja mam czarną skórę i czerwone włosy. Nie jestem daką. Chyba jestem 

czymś przeciwnym. Nie pamiętam, kim jestem. Za to ty, gdy mówiłaś – „Oszno, oszno” – tak prze-

ciągle, sprawiałaś mi lekką rozkosz. A ogień, ogień… – spojrzał na dogasający się płomyczek. 

Płomyk zaczął rosnąć w siłę. Na początku pomalutku. W jednej chwili wybuchnął, rozpry-

skując się wokół. Omega zaczął sobie przypominać o swojej misji. W tym czasie Inga uklękła na 

kolana przed nim.

– Oszno, bayvetares.

– Po prostu Bayve. Chyba nie lubię za bardzo czci, jaką się mnie otacza. Gdzie mieszkasz? 

Nie jesteś chyba leśnym ludkiem, prawda?

– Mieszkam w mieście.

– Jak się nazywa?

– Hagoreth. Największe miasto Omegan.

– Skądś o tym wiem, ale nigdy tu nie byłem. Znam miejsca, gdzie wasza społeczność jest 

silna. Znam topografię terenów dzięki ludziom, którzy się do mnie modlą.

– Bayve, jesteś awatarem Omegi, więc nic dziwnego, że wszystko wiesz.

– Nie wiem wszystkiego. Wcale nie znam zapachu morskiej wody, a w miastach Alfy jestem 

uważany za demona i nie mam tam dużo czcicieli. Jeżeli już, to żyją w ukryciu za kotarą tajemnych 

stowarzyszeń. Czczą mnie w miejscach odosobnionych, dlatego nie znam tych miast.

Podczas gdy wracali, na bezchmurnym niebie ukazała się spadająca gwiazda. Lśniła tak bar-

dzo, że jej promienie roztaczały się dookoła niej, tworząc poświatę wielkości księżyca. Carl wie-

dział, że to był zły znak. Gwiazda ta kierowała się w kierunku Insmilu, głównego miasta portowego 

Alfan. Zrobił znak płomienia – trójkąt zaczynający się od prawego biodra, idący w górę gardła 

i schodzący faliście do lewego. Omeganie, którzy zobaczyli gwiazdę, tak samo się przeżegnali. Nie-

wielu z nich wyczuwało coś więcej. Gwiazda Alfy zagłuszyła drobną cząstkę ciemności, która spa-

dła w lesie. Ci, którzy patrzyli w gwiazdę zbyt długo, zachorowali na dziwną chorobę. Carl był 

pierwszą z ofiar. Miał bielmo na oczach, białe plamy na ciele, i gorączkę.

Pod cieniem drzew Inga i Bayve dotarli do miasta. Jana rozpoznała córkę, a Bayve’a się 
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przestraszyła.

– Nie musisz się go obawiać, matko. To awatar Omegi. Poprowadzi nas do zwycięstwa.

– Ten chłopak? On co najwyżej muchę umiałby zabić. Jest taki mizerny.

Daleko na północy ukazała się biała łuna, która rozszerzyła się do gigantycznych rozmiarów, 

pokrywając czwartą część kontynentu.

– Awatar Alfy wylądował – powiedział Bayve, po czym osunął się na ziemię.

***

Alfa, chociaż wysłała na Wodę całą siebie, nie potrafiła objąć wybuchem całego kontynentu. 

Zamieniła jednak czwartą część ludzi w lojalnych jej osobie. Nie musiała tego robić, ale wolała 

mieć pewność, że żaden z Wodnian nie sprzeciwi się lub co gorsza, nie zorganizuje przeciwko niej 

zamieszek. Alfa upadła w największą świątynię Insmilu, tworząc gigantyczny krater. Pierwszymi 

ofiarami jej mocy były kapłanki. Pozostali ze znakiem Alfy na czołach zgromadzili się wokół niej 

i na kolanach sławili jej imię.

– Ayve, Ayve. Amatara, amatara. Ayve, Ayve.

– Cisza! – krzyknęła Ayve. – Każdy wodniak ma moją cząstkę, każda cząstka ma do mnie 

wrócić. 

Po tych słowach pozostałe kapłanki dostały wytyczne, jak ma wyglądać odbudowa świątyni. 

Centrum, gdzie znajdował się krater, miało być obudowane dookoła. Sam krater ma być pokryty ka-

miennymi płytami, a pośrodku stanie ołtarz ofiarny. Dookoła na ścianach będą wisieć lustra. Na 

wysokości luster zostanie umieszczony gigantyczny kryształ górski. Wydobyty wtedy, kiedy nie 

było jeszcze Omegan i do tej pory znajdował się w Muzeum Bogactw Naturalnych w Sinil. 

Sieć tuneli pod świątynią miała być rozbudowana jak labirynt. Kopuła nie była potrzebna, 

pod ołtarzem zaś zostałaby wybudowana studnia bez dna, połączona podziemnym kanałem z oce-

anem. Kształt świątyni miał być okrągły, składający się z trzech pierścieni. Przed pierwszym pier-

ścieniem mieściło się centrum. Obszar między pierwszym, a środkowym pierścieniem należał do 

kapłanek.  Będą  znajdować  się  tam  największe  dzieła  malarskie,  włókiennicze  i  rzeźbiarskie, 

wszystkich mistrzów, którzy do tej pory tworzyli. Na ścianach obrazy, pod stopami puszyste dywa-

ny, na podiach rzeźby, a na kolumnach maszkarony i gargulce. 
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Budowa obejmowała trzy drogi,  które prowadzą z przestrzeni między środkowym, a ze-

wnętrznym pierścieniem do komnat kapłanek. Przestrzeń między zewnętrznym, a środkowym pier-

ścieniem zostanie przeznaczona dla pospólstwa. Zaplanowano, by odbywały się tam comiesięczne 

ofiary ze zwierząt i odczyty myśli Alfy. Od czasu do czasu Ayve miała pojawiać się tam i wygłaszać 

kazania. W kręgu pospólstwa zaplanowano zasadzić drzewa, sztuczne strumyki miały opływać do-

okoła  przestrzenie  między  środkowym  i  zewnętrznym  pierścieniem.  Same  ułożenie  pierścieni 

i kształt  świątyni  przypominały święty znak Alfan. Boski Okręg Wodny.  Wodniacy czcili  go ze 

względu na cykl, jaki woda tworzy w środowisku. Woda była święta, gdyż bez niej nie ma życia. 

Czczono ją także, żeby nie odbierała życia. Wybudowanie tej świątyni kapłanki obrały za cel prio-

rytetowy.

Niektórym Ukrytym Omeganom udało się uciec przed zgubnym światłem Alfy. Ich przy-

wódca Trator dowiedział się, że ci którzy nie mieli białego znaku na czole, zostawali szybko rozpo-

znawani i słuch po nich ginął. Patrząc ze swojego balkonu na ulicę, zobaczył, jaki znak mieli Alfa-

nie i zniewoleni Omeganie, po czym zszedł do piwnic. Ukryci dostali rozkaz, aby czekać, aż świą-

tynia zostanie wybudowana. Nie wiedzieli, do czego będzie użyta, lecz nie zapowiadało się, że bę-

dzie to dobry cel.  Przenieśli się do podziemia, po czym ukryli przejścia, przesuwając wcześniej 

przygotowane ruchome ściany, zamykane i otwierane tylko z jednej strony. 

Trator z Ukrytymi pierwsze dni głodowali. Po pewnym czasie nakazał im, by ukrywali się 

w dzień, by w nocy wychodzić po pożywienie, białą farbę i broń. Zgłosiło się kilku ochotników. 

Dan, Sup i Fran ubrali ciemne płaszcze i wyszli w noc przez opuszczony dom. Spodziewali się 

strażników, ale widocznie Alfanie byli zbyt zmęczeni odbudową świątyni albo Alfa wierzyła, że 

wszyscy miastowi stoją po jej stronie. Do świtu zostało sześć godzin. Dan i Sup postanowili pójść 

na obrzeża miasta. Dan do ogrodów warzywnych na południowym wschodzie, Sup do sadów po 

jabłka na południowym zachodzie. Wędrówka w te i z powrotem miała wynieść pięć godzin. 

Fran miał na celu okraść sklep z pieczywem. Był kiedyś członkiem gildii złodziei, więc zo-

stał wyszkolony w otwieraniu zamków i usuwaniu zabezpieczeń. Podszedł do piekarni „Zawsze 

świeży chlebek”. Za szybą widać było wystawione chleby, ciasta i ciasteczka. Fran szczerze wątpił, 

że to wszystko jest „zawsze świeże”. Po drugiej stronie ulicy też była piekarnia. Tym razem na szyl-

dzie hasło głosiło „Zawsze tanie pieczywo”. Frana podkusiły ciasta i ciasteczka, dlatego na począt-

ku otworzył wytrychem drzwi „świeżego chlebka”. Odsunął blokadę kawałkiem metalowej płaskiej 

karty. Zanim otworzył, sprawdził, czy jest dodatkowy alarm. Uchylił lekko drzwi i na szczęście 

w ostatnim momencie zatrzymał drzwi. Zobaczył nad sobą dzwonek prawdopodobnie połączony li-

nią z dzwonkami w całym domu. Zamknął drzwi z powrotem. Fran był zmuszony włamać się do 
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piekarni naprzeciwko. Alarmu pozbył się bez trudu, więc kradzież szybko poszła. Sprawdził, czy 

nikt go nie śledzi i wrócił do piwnic. 

Sup po drodze natknął się na dziko rosnące sady. Napełnił cały worek owocami i wrócił do 

piwnicy. Dan nie miał tyle szczęścia. Najpierw natknął się na patrol. Schował się za krzakami i za-

czął miauczeć  jak kot, dzięki czemu patrol go zignorował. Patrole tutaj nie były niczym nowym. 

Omeganie mieszkający na bagnach czasem robili wypady, żeby szabrować działki warzywne albo 

sady. 

Gdy patrol przeszedł, zebrał warzywa, przerzucił je przez ogrodzenie i gdy już miał przejść 

pod siatką, zobaczył dwoje świecących się oczu. Na początku się przestraszył i omal nie krzyknął, 

lecz w porę się powstrzymał. Oczy zmrużyły się i Dan usłyszał kocie „miau”. Z ulgą przeszedł pod 

ogrodzeniem i udał się do piwnic. Dzięki Danowi, Supie i Franowi Ukryci mieli jedzenia na długo. 

Teraz trzeba było tylko zorganizować białą farbę i broń…

 ***

Begen. Miasto Omegan na Bagnach Begeńskich odizolowane od reszty świata, trudniło się 

wyrobami  pszczelarskimi,  hodowlą  świniorogów,  a  na  północny zachód  od  miasta,  gdzie  było 

w miarę sucho uprawianiem ziemi. Na południu zaś rosły spore uprawy ryżu. 

Omeganie na wyspie jako jedyni wiedzieli jak uniknąć śmierci poprzez przeprawę na suche 

ziemie. A niebezpieczeństwa były spore. Dosłownie. Gigantyczne czerwie i osy błotne. Od czasu do 

czasu można spotkać tam wodnika z pałką. Siła wodników była porównywalna z uderzeniem czer-

wia. Różnica polegała na tym, że przed czerwem można uciec, a z wodnikiem trzeba walczyć. Po-

dobno, gdy ugryzie cię wodnik, po jakimś czasie stajesz się taki jak on. Dlatego, gdy zauważono 

go, strzelano z łuków, póki nie padł. Gigantyczne czerwie boją się ognia, a osy błotne dymu. Ome-

ganie traktowali te informacje jako tajemnicę wielkiej  wagi, a zdradę karano śmiercią, zarówno 

tego, kto zdradził, jak tego, kto się dowiedział. Dlatego nikt o zdrowych zmysłach nie chciał zdobyć 

tej tajemnicy.

Jeżeli chatki na bagnie zrobione z guano nietoperzy, desek wyciętych drzew bądź z szero-

kich, grubych i wytrzymałych liści, można nazwać miastem, to Begen takim miastem było. Jedynie 

świątynia Omegi została zrobiona z importowanego kamienia z Miasta w Ukryciu – Bram Redenu.

Gdy wybuchła Alfa,  część Begenów znalazła się pod jej  wpływem. Wszystko działo się 

w nocy podczas nowiu księżyca. Demien całował się właśnie ze swoją dziewczyną w ustronnym 
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miejscu. Najpierw coś ich oświetliło. Demian otworzył oczy. Było jasno jak podczas pełni. Po kilku 

chwilach ziemia się zatrzęsła, a wybuch łuny dotarł do północno zachodniej części miasta. Zaczęły 

się zamieszki. Demian nie wiedział, co się stało, ale za wszelką cenę chciał uratować Deny i zapro-

wadzić ją do świątyni. Po drodze natknęli się na ojca Deni z mieczem.

– Tato! – krzyknęła i rzuciła się w rodzicielskie objęcia. Jednak zamiast ciepłych ramion po-

witała ją zimna ostra stal.

– Dlacze… – Z oczu Likarisa popłynęły łzy. Odzyskał na chwilę świadomość.

– U… cie… kaj – powiedział, po czym naszło mu bielmo na oczy, a znak Alfy zaświecił na 

czole. Demian ze łzami w oczach uciekł jak najdalej od ojca swej ukochanej. Przy każdej chacie 

stał stojak z bronią. Wziął miecz i razem z Beganami ruszyli na Began-Alfa. 

W większości Abeganie było starcami i dziećmi uzbrojonymi w pałki, grabie, kosy i cepy. 

Słowem – narzędziami pracy i tym, co udało się udźwignąć. Na szczęście tylko mniejsza ich część 

była wyszkolonymi wojami. Damien, z chwilą, gdy stracił Deny, nabrał poczucia zemsty, wyrąby-

wał się wśród do tej pory kochanych i lubianych członków społeczności. Stał się bezwzględny. Z 

jego rąk umierały kobiety, starcy i dzieci. Napadło na niego kilku z jego przyjaciół też szkolonych 

w mieczach jak on. Otoczony, zaatakował najsłabszego, by wydostać się z kręgu. Widząc jego de-

sperację, pozostała trójka rzuciła się na niego. Zachował przytomność umysłu i zamiast odeprzeć 

atak, skulił się. Trójka jego kolegów przewróciła się. Jeden z nich wbił się na własny miecz. De-

mian szybko wstał i ciął przez pozostałych dwóch. 

Abeganie byli w rozsypce, gdyż nie mieli już żadnych atutowych wojowników. Zaczęli ucie-

kać w kierunku Insmilu. Demian już chciał się zerwać, dogonić i móc zemścić się za Deny, zabija-

jąc największą ilość utworzonych Abegan, lecz powstrzymał go instruktor walki Neces.

– Nie ma sensu, Demian. Większość z nich życie straci na bagnach. Musimy się teraz przy-

gotować na atak ze strony miast portowych. Na wypadek, gdyby komuś udało się dotrzeć nad Wiel-

ki Ocean.

– Ale to jest tak daleko.

– Na pewno niewolnicy Alfy pomogą im dostać się szybko do Insmilu. Dlatego nie mamy 

czasu. Jesteś młody i szybki. Pobiegnij powiadomić ludzi, by formowali palisady z drzew – rozka-

zał Neces, a strażnikom kazał powiadomić Began o zagrożeniu i stanie wojennym. Beganie porzu-

cili obrzeża północne, wycieli tam drzewa i zalali, otwierając tamy. Po dwóch dniach ciężkiej pracy 

północno-zachodnia palisada była gotowa, a południowo-wschodnia w budowie. Teraz czekano na 

atak.
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***

Inga została wybrana przez Bayve’a jako posłanka do Ukrytego miasta. Początek podróży 

zapowiadał się obiecująco. Znała tereny wokół miasta, lecz coraz bardziej wchodziła w Las Stu-

głów i mimo że Bayve zaklął jej buty, by mogła się szybciej poruszać, bała się. Poruszała się dwa 

razy szybciej niż normalnie, jednak w tym lesie istniały stworzenia, które umiały się poruszać szyb-

ciej. Stworzenia te nie atakują silnych oddziałów. One zaczajają się na zabłąkane duszyczki. Takie 

jak nasza Inga. Podczas gdy biegła, stworzenia dawały sobie sygnały, dzięki którym zrobiły w od-

powiednim momencie zasadzkę.  Inga nie uważała,  więc wpadła jak niedoświadczony traper we 

własne wnyki.

– Czego ode mnie chcecie? – krzyczała, szarpiąc się w siatce. 

Odezwał się chór dosyć chaotyczny:

– Zjeść! Ofiara! Buty! Prawa dla nas! Praca! Nie niewolnicy! – powtarzali tak w kółko, aż 

w końcu przed tłumek małych leśnych ludków wyszedł jeden z nich.

– Traktujecie nas jak zwierzęta, ale czy zwierzęta mówią?

– NIE! – krzyknęli.

– Czy zwierzęta chodzą na dwóch nogach jak my, czy wy?

– NIE!

– To raczej wy ludzie zachowujecie się jak zwierzęta!

– TAK!

– Zabijacie nas, bo boicie się, byśmy się nie rozmnażali!

– TAK!

– Jesteśmy dla was niewolni…! – W tym momencie Inga przerwała mu wywód.

– Tak wiem. Już rozumiem. Możecie mnie puścić na ziemię?

– Nie. Oddaj nam buty. One pozwolą nam…

– Jeżeli chodzi o atak z zaskoczenia, to wam się nie uda. Działają tylko na moich nogach.

„Mam nadzieje, że w to uwierzą” – pomyślała. – Ale… jest coś, co będzie pożyteczne dla 

nas i dla was.

– Co? – zapytał dowódca.

– Jeżeli będziecie dla nas walczyć przeciwko Alfanom, to na pewno dostaniecie prawa oby-

watelskie, jakie przysługują Omeganom. 

– Ciekawa propozycja. – Dowódca się zastanowił. – Od kiedy jesteście w stanie wojny?

– Widzieliście tą świetlistą spadającą gwiazdę?

– Tak, część z nas zachorowała i umarła. Ciężka śmierć. 

102



– A widzieliście wybuch światła na prawie ćwierć kontynentu?

– Myśleliśmy, że to jakieś sny albo zwidy, bo zwiadowcy lubią sobie popić. Więc to wszyst-

ko prawda?

– Jaka prawda? – Zdziwiła się Inga.

– Nasza rasa jest dużo starsza od was. Kiedyś kontynentem Wody rządziliśmy my, bo było 

pokryte drzewami niemal w całości. Później pojawili się Alfanie. A na końcu wy Omeganie. My 

ludki różniliśmy się od was tym, że zostaliśmy stworzeni przez Stwórcę. Proroctwo mówi:

„Gdy spadną dwie gwiazdy, dojdzie do ostatecznej bitwy między ALFĄ i OMEGĄ”.

– Będziemy dla was walczyć, pod warunkiem, że wstawisz się za nami u Bojara. 

– Dobrze wstawię się, lecz mam misję, którą zlecił mi Bayve. Znaczy się awatar Omegi. Jak 

wrócę do miasta, na pewno opowiem o waszej sprawie. Idę teraz do Ukrytego miasta.

– Jak je znajdziesz, skoro jest Ukryte?

– Nie zastanawiałam się nad tym.

– Weź Bonka na plecy, on już tam kiedyś był. To on nauczył nas waszej mowy – powiedział 

dowódca, po czym Bonk wskoczył na plecy Ingi. Dalsza część wędrówki odbyła się normalnie. Je-

dynie, na co Inga narzekała, to ciężar Bonka. Bonk zaś opowiadał jej historie ze swoich podróży. Po 

czterech dniach doszli do Ukrytego wejścia. Przed wejściem stały dwa kobłądy prawie zajechane na 

śmierć. Strażnicy zatrzymali ich.

– Co was tu sprowadza?

– Jestem Inga z miasta Hagoreth, a to mój przewodnik Bonk. Przyszliśmy prosić o pomoc.

– To już drudzy. No ale skoro już przybyliście, wejdźcie.

***

Neces, jak tylko Demian wrócił po objeździe całego Begen, przydzielił mu nową misję. De-

mian wraz z Kordykiem, zwiadowcą znającym tajne wejście do Bramy Redenu, zostali wysłani, by 

prosić o pomoc przeciwko Alfanom. Wzięli ze sobą potrzebny ekwipunek, by przejść przez bagno. 

Każdy wziął po dwie pochodnie, kadzidło z kilkoma wkładami i po sztuce broni, po czym weszli do 

łódki. 

Jako doświadczeni zwiadowcy unikali jak mogli skupisk czerwi. Gdy już nie mogli wybrać 

drogi ze względu na większe niebezpieczeństwo od czerwi, wodników, zatłukli kilka przerośniętych 

tasiemców i ruszyli dalej. Najgorsze były dzikie osy. Wkładów do kadzideł mieli w tę i z powrotem 
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ograniczoną ilość, dlatego uważali, żeby dym szedł na osy zgodnie z kierunkiem wiatru.

Krajobraz zaczął się zmieniać, gdy nastała noc. Zastukali do drzwi gospody. Otworzył im 

znajomy Alfan, na szczęście bez znaku na czole.

– Nie macie tu czego szukać. Tu aż roi się od przemienionych.

– Zależy nam na kobłądach.

– Nic wam nie dam. – Okienko miało się już zamknąć, kiedy Kodryk pokazał woreczek ze 

złotem. Znajomek już chciał sięgnąć po nie, po czym Kodryk cofnął rękę.

– Najpierw kobłądy.

– No dobrze. Właźcie już, właźcie. – Zaprowadził ich do stodoły. – Bierzcie, które chcecie, 

ja też wezmę jednego i pojadę do mojej kryjówki na obrzeżach pól uprawnych, bo jak mnie znajdą 

to zabiją. A tak to przynajmniej trochę pożyję. Macie może też srebro? Nie chciałbym się tam zło-

tem rzucać w oczy.

– Masz ty parszywy sknerusie – powiedział z uśmiechem Kordyk. A teraz otwieraj bramę. 

– Dobrze też byłoby wypuścić resztę kobłądów, żeby pościg nas nie wyśledził.

– Dobrze myślisz Demian. Rób, co mówi.

– Ale to będzie koszto…

– Mogę ci jedynie sprzedać buta w zadek. Nie mam więcej.

– No dobra.

Omeganie udali się w swoją drogę, a sprzedajny Alfan w swoją. Po upływie trzech dni jazdy 

znaleźli się w Ukrytym Mieście.

***

Podziemne miasto Brama Redenu było praktycznie jedną budowlą ciągle się rozwijającą. 

Omeganie tego miasta mieli Radę Budowniczych, którzy decydowali co wyburzyć, rozszerzyć, za-

walić albo wybudować. Mieli rozległą wiedzę geologiczną, znali się na mapach, na rodzajach skał. 

Ich wiedza została oparta na przekazach od Omegi, który wybrał niektórych z nich na kapła-

nów na początku wygnania z miast Alfy. 

Od początku odnosili wiele porażek i dziesiątki ofiar było zagrzebywane pod gruzami. Mia-

sto dzięki ciągłym informacjom z dziedzin nauki od Omegi rozwinęło się, a kamienie szlachetne 

zdobiły każdą grotę. Ozdobne skały, jak na przykład marmur czy bazalt, były sprzedawane Bega-

nom i Alfanom za żywność i płótna. 

Redanie, chociaż znajdowali się w polu rażenia Alfy, nie dostrzegli jej. Dzięki temu żaden 

z nich nie stał się jej poplecznikiem. Niestety myśleli dalej, że jest pokój, przez co przez kilka dni 
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dostarczali Alfanom wszystko, co do tej pory. Węgiel, żelazo, marmur, głazy. Po czterech dniach, 

gdy karawany nie wracały z żywnością ani z ubraniami, Rada Budowniczych zebrała się. 

Rada ta zbierała się w nagłych wypadkach i  co miesiąc,  żeby określić cele na następny 

okres. Radcy mieli na sobie maski z liczbami. W ten sposób nikt nie znał się wzajemnie. Dzięki 

czemu nikt nie mógł przekupić danej osoby. Radę wybierano przez egzamin co dwa lata. Każdy 

z kandydatów miał pseudonim oraz musiał rozwiązać zadania z każdej dziedziny znanej nauki Re-

denów. Gdy już to zrobił, obliczano jego wyniki. Do rady wchodziło pierwszych siedmiu, z czego 

pierwszy zostawał przewodniczącym.

– Witam Radę Budowniczych. Prawda, Solidarność, Ład – powiedział przewodniczący, po 

czym reszta zebranych odpowiedziała tym samym.

– Zgromadziliśmy się na tym wiecu, by radzić nad atakami bandytów na nasze karawany. 

Jeszcze żadna z nich nie wróciła.

– Może to Beganowie? Podobno w dawnych czasach praktykowali  napady na karawany 

z żywnością – odezwała się Dwójka.

– W dawnych czasach my też się tym paraliśmy – powiedziała Trójka.

– A może to ci z Hagoreth?

– Jedzenia mają dość – odpowiedziała Piątka Czwórce. – Przecież żyją w lesie obfitującym 

w dobra.

– Więc kto? – Nagle do drzwi budynku rady ktoś głośno zapukał.

– Co za bezczelność – zachłysnęła się ze złości Dwójka. – …przerywać obrady.

– Wejść – zignorował ją przewodniczący. Do Raddomu wszedł przestraszony zwiadowca. 

– O wielcy wybaczcie. Posłańcy z Began i Hagoreth nie pozwolili mi czekać, aż skończą się 

obrady, mam ich wprowadzić?

– Dobrze, niech tak będzie – zgodził się Pierwszy. 

Zwiadowca zawołał Ingę i Demiana.

– Na ziemię spadło dwa awatary – powiedziała Inga.  – Jeden z  nich to  Omega. Spadł  

w Hagoreth. Wybrał mnie na posłańca, a sam zbiera armię przeciwko Alfanom. Poza tym niektórzy 

z nas zachorowali na dziwną chorobę. Na ciałach chorych pojawiają się białe plamy i wywołują go-

rączkę. Bayve stara się jak może, ale co jakiś czas musi odpoczywać. Wyleczył mojego ojca, lecz 

inni szybciej się poddali chorobie i zmarli.

– Ja zaś jestem Demian z miasta na bagnach. Podczas wybuchu Alfy połowa z nas zaatako-

wała swoich ludzi. Nazwaliśmy ich Abeganami, bo mieli znak Alfy na czole. Prosimy o wsparcie 

militarne.

– Ty dziewczyno jesteś?
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– Inga, panie.

– Musimy mieć jakiś dowód, na to, że Omega spadł. Oraz że wybuchła tzw. hipnotyzująca 

łuna Alfy. Wyślemy swoich zwiadowców do Begen i Hagoreth i do Insmilu. Na razie karawany nie 

będą jeździć do żadnych miast.

– Jak będziemy zdobywać pożywienie? – spytała się Szóstka.

– Będziemy polować. Jak dawniej. Obrady uważam za zakończone.

Inga wyruszyła w drogę ze zwiadowcą Drzegiem i leśnym ludkiem, a Demian z Gretem 

i Kordykiem. Natomiast na ziemie Alfan zgłosił się Wajren.

***

Wajren po dwóch tygodniach męczącej jazdy na wielkoniu,  dotarł  do pierwszych sadów 

wiosek Alfan. Coś mówiło mu, że musi być ostrożny i ta cała heca z łuną Alfy to jednak prawda.

Wielkonia odstawił przed sadem jabcunów, a sam wszedł na drzewa, które były połączone 

gałęziami tak bardzo, że chodził po ich koronach. 

Sad był olbrzymi. Po jakimś czasie Wajren stracił orientację, gdyż wszystkie gałęzie były do 

siebie podobne. Nie wiedział nawet, gdzie zostawił wielkonia, bo jego koncentracja w stu procen-

tach została zaabsorbowana przez uwagę, jaką zwracał na poruszanie się po koronie sadu.

Po pewnym czasie zobaczył dym uchodzący z komina. Podszedł trochę bliżej, lecz nie za 

blisko, bo stabilna korona sadu kończyła się w pewnym momencie. Zobaczył, jak wśród jabcunów 

uwijają się jacyś Alfanie. Nie był dla nich widoczny, gdyż znieruchomiał i wtopił się w drzewa. 

Poza tym dochodził wieczór. 

Wajren wypatrzył na czołach Alfan świecące się święte symbole w kształcie kółka. To był 

znak, że to, co mówili Inga z Demianem, jest prawdą. Poczekał do nocy, po czym zaczął iść w kie-

runku drogi, ciągle będąc na zbiorowym drzewie, a następnie, gdy do niej doszedł, udał się na połu-

dnie, by poszukać Wilkonia, wrócić do Bramy Redenu i zdać raport.

 

***

 

Im bliżej bagna było poselstwo do Begen, tym bardziej uważali, by nie natknąć się na patrol 

Alfan. Chociaż zabili już kilka grup, które się na nich rzuciły, to jednak Gret przekonywał ich, że 

musi zobaczyć, to co się stało na bagnistej wyspie.

W końcu doszli do granic mokradeł. Demian z Kordykiem zawiązali Gretowi oczy i popro-

wadzili do miasta. Po drodze zobaczyli, że większość drzew jest wyciętych, a wśród belek, które 
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jeszcze zostały, widać było ciała czerwi, wodników i os błotnych, które walały się pod nogami. 

Widok palisady zaskoczył Greta. Myślał do tej pory, że wodne kręgi na czołach, to tylko taka nowa 

moda wśród Alfan i że są namalowane farbą. Gdy zobaczył kręgi na czołach trupów Omegan z Be-

gen, zmienił zdanie diametralnie. 

Begeni nie chowali zmarłych, nie mieli na tyle miejsca na wyspie. Po prostu układali ciała 

w bagnie, w miejscach oczyszczonych z czerwów, żeby tasiemce nie mogły żerować na prowizo-

rycznych cmentarzach. Dodatkowo zostały one otoczone palisadami podobnymi do tych, które wy-

rosły dookoła Begen.

Gret odpoczął dzień i wrócił z Demianem do Bramy Redenu.

***

Podczas wędrówki do stolicy górali nic nie zapowiadało żadnych komplikacji. Jednak na po-

selstwo napadły leśne ludki. Nogi wielkoni podcięli sznurami, a samych posłów złapali w pułapkę.

– Czemu na nas napadacie? –Skrzywiła się Inga. – Przecież mieliśmy umowę.

– Nie dotrzymaliście jej. A nawet jeszcze bardziej nas gnębicie. Tak się nie umawialiśmy. 

– Górale jeszcze nie wiedzą o naszej umowie. Niby jak mieliśmy im powiedzieć, skoro uda-

liśmy się do Bramy Redenu?

Wtem na ludki napadły… Inne ludki. Była niezła kotłowanina. W końcu na ziemi zostało 

kilka ludków z czerwonymi piórami za uszami.

– Ciężko jest zabijać naszych ludzi. Nawet jeżeli się mylą i tak jak mówiliście, nie dotarli-

ście do Hagoreth, by ustanowić nowy porządek – odezwał się jeden z nich, po czym ich uwolnił.

– Nie macie już zdrowych wielkoni, by szybko podróżować. Pomożemy wam.

Ludki kazały wejść im do siatki, która ich więziła. Zrobili to z niechęcią, ale zamiast uwię-

zić ich, czterech muskularnych ludków, wzięło siatkę na barki i zaczęło biec. Koło nich biegł Bonk. 

Gdy Inga dojechała z posłem i Bonkiem do Hagoreth, zobaczyła, jak jej ziomkowie zapalili 

ogniska na szczytach gór. Był to sygnał do wszystkich górali,  by przygotowywali się do wojny 

przeciwko Alfanom.

W pierwszej kolejności poseł został zaprowadzony do awatara Omegi i bojara Kremta. Po-

kłonił się im i zaczęli rozmowę.

– Witaj Omego. Długo nie mogłem uwierzyć, że zjawiłeś się na ziemi. Teraz widzę Cię  

i wierzę.

– Jak widzisz, część naszych ludzi jest chorych na łunę Alfy. Powoli jej komórki trawią ich. 

Mogę uratować setkę, ale to mnie osłabia. Jeżeli przyjmę za dużo Alfy, sam mogę umrzeć.
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– Niemożliwe! Omega, umrzeć…?! – Zdziwił się Drzeg.

– Alfa też jest śmiertelna, dopóki znajdujemy się na Wodzie. Jedyne jednak co może nas za-

bić to my sami. Nasze komórki. Dlatego podjąłem decyzję. Wyleczę tylko stu Omegan, takich, któ-

rzy są najważniejsi dla naszej społeczności.

– Ależ panie…! – bojar Kremt uniósł się.

– Postanowione. A ty bojarze masz wybrać najwartościowszych ludzi i przyprowadzić do 

mnie na uzdrowienie. 

– Bojarze – podjęła nieśmiało Inga.

– Tak dziecko?

– Podczas podróży zawarłam pakt z ludkami. Pakt mówi, że nie będziemy ich więcej wyko-

rzystywać.

– CO??? – to niemożliwe. Nie zgadzam się.

– Ale panie… Gdyby nie ten pakt, nasza misja nie miałaby możliwości powodzenia. Bonk 

wiedział, gdzie jest Ukryte Miasto i mnie tam zaprowadził, a…

– Koniec! Powiedziałem.

Tym razem odezwał się Drzeg.

– Może spytamy Omegi, bojarze.

– Zgadzam się z Ingą. Widziałem wszystko, co się wydarzyło. Niektórzy ludkowie bronili 

ich do śmierci, a czterech z nich przyprowadziło ich do Hagoreth i zrobili to, najszybciej jak się da.

– Ale…

– Postanowione. Hagoretczycy powinni polegać na swojej sile, a nie niewolić rasę starszą od 

nich o kilka tysiącleci.

Gdy audiencja się skończyła, Bonk z Drzegiem udali się przekazać wieści.

 

***

Gdy wybudowano Świątynię, Trator podczas snu miał wizję od Omegi, w której kazał Ukry-

tym sprawdzić, do czego ona była Alfie potrzebna. Najbardziej zaradnym z Ukrytych był Fran, któ-

ry potrafił wtapiać się w tłum, skradać się i kraść niepostrzeżenie.

Gdy Fran wyszedł na powierzchnie, słońce przez chwile go oślepiło. Na czole miał znak 

Alfy namalowany farbą. Dookoła niego Alfanie posiadający znak pracowali jak zawsze. Niektórzy 

nagle tracili zapał do pracy, porzucali zajęcia i szli w kierunku świątyni. „To Alfa zabrała im wolę”. 

Pomyślał Fran, po czym udał się za nimi. 

Przy wejściu zaobserwował, jak oddzielani są Alfanie od Omegan. Czarni wodzianie byli 

108



kierowani na dół, a biali do góry. Fran nie mógł już nic poradzić, musiał przejść przez odsiew.

Skierowano go wraz z innymi do labiryntu pełnego mroku. Wepchnęli go i resztę, po czym 

zamknęli kratę. Ci, którzy nie mieli już duszy, którą stracili razem z wolną wolą, kierowali się bez-

błędnie ku środkowi labiryntu. Fran, by nie wzbudzić podejrzeń, szedł za nimi. Nie wiedział, jak 

długo szedł, ale im bardziej zbliżał się wraz z jego ludźmi do środka, tym głośniej słyszał skando-

wanie kapłanek. „Ayve, Ayve. Amatara, amatara. Ayve, Ayve”.

W końcu zobaczył koniec drogi. Okazało się, że wszyscy czarni wodzianie wpadają do dziu-

ry bez dna. Tym razem zboczył z drogi i wtopił się w ścianę. Nie było już wyjścia z tej sytuacji, 

a on miał jeszcze misję do wykonania. Gdy przypatrzył się luce światła, doszło do niego, że nie tyl-

ko jego krajanie ginęli w dziurze. Alfanie spadali pozbawieni soków życiowych. Ich jasna skóra 

była jakby zestarzała, ciemna. Podszedł bliżej luki. Zobaczył, jak Alfa wysysa w jakiś sposób siły 

z wierzących i wkłada je do jaśniejącego przedmiotu, który był umieszczony na podium.

Fran wyjął z kieszeni procę i umieścił w niej pocisk. Wycelował ją w biały kryształ, mieniący się 

jasnością. Trafił za pierwszym razem. Przedmiot wybuchnął białym światłem, umieszczając na Fra-

nie prawdziwy symbol Alfy. Sam kryształ nie został uszkodzony, jedynie energia z niego wyciekała. 

Po chwili Fran wszedł, potulnie jak owieczka, do dziury i zginął razem z innymi. 

Omega jednak dowiedział się, co takiego szykuje Alfa. 

 

***

 

Po przybyciu posłów do Bramy Redenu, Budowniczy zwołali wiec.

– Niech wystąpi pierwszy poseł, który udał się do Alfan i przemówi – powiedział wyniośle 

przewodniczący.

– Panie. – Wajren walnął pięścią w ziemię podczas ukłonu. – Dobrze, że byłem ostrożny, 

gdy dojechałem do sadu jabcynów. Wszedłem na korony drzew, przeszedłem na nich część drogi, 

by dotrzeć do budynków gospodarczych. Było już ciemno, jednak zauważyłem wodne koła na czo-

łach Alfan. One… świeciły się.

– Dobrze teraz niech mówi Gret.

– Panie, Beganie się zbroją i obmurowują drzewami z bagien. Niektórzy świeżo zmarli Be-

geńczycy, mieli na sobie znak taki jaki opisuje Wajren. Było jasne, że musiała stoczyć się bratobój-

cza bitwa.

– A ty Drzegu, jaka jest twoja opinia?

– Przybył Omega.

Po sali rozległy się szepty. Główny budowniczy walnął trzy razy laską o ziemię.
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– Niech mówi dalej.

– A jeżeli przybył Omega, Alfa przybyła razem z nim i na pewno szykuje armię. Co do Ha-

goretczyków – oni także nie próżnują. Zapalili ogniska na szczytach gór i zbierają armię pod ich 

zboczami.

Cisza zapadła na sali. Przewodniczący namyślał się. Po czym ogłosił wojnę z białymi Wod-

niakami. Zanosiło się na walki zaczepne, tak jak miało to miejsce wtedy, gdy byli na wojennej 

ścieżce i rabowali na traktach. 

 

***

 

Ci, którzy reprezentowali miasta czarnych wodnian, dostawali od Omegi instrukcje. Wszyst-

ko po to, żeby się zorganizować we wspólnym celu, pokonaniu Alfy.

Beganie mieli przewieźć ciała zabitych towarzyszy do Hagoreth. Było to zagadkowe dla sa-

mych Began i trochę obrazoburcze niszczenie tradycji chowania w bagnie zabitych bądź umarłych 

naturalnie.

Redenczycy mieli za zadanie walczyć taktyką podjazdową i osłabiać wroga.

W piecu hutniczym Hagoreth Omega wykuwał nową broń. Inga była ciekawa jak przebiega 

praca kowali i samego awatara. Podkradła się na tyle blisko, by widok wywołał w niej torsje. Bay-

ve, który wydawał się tak dobry przy pierwszym spotkaniu, przebijał gorącym do czerwoności prę-

tem brzuchy martwych Began, wchłaniając ich esencję ducha do miecza. Potem wkładał pręt do 

wody, żeby esencja się utrwaliła i z powrotem wkładał do ognia kuźni, po czym cała sytuacja się 

powtarzała. Ciało Began przez ten proces jakby wietrzało i stawało się szare.

– Nie ma innego sposobu Inga. Zauważ taką rzecz – Alfa zabija swoich wyznawców, by 

uzyskać esencję. Ja robię to z martwymi. Oni i tak nic nie czują, a ich esencja może się przydać 

w pokonaniu Alfy.

– Wy, bogowie, jesteście tacy okrutni.

– Życie to życie, nie ma drogi na skróty.

W tym samym momencie Alfa nakazała, by do trójmiasta przybyło jak najwięcej prowiantu 

i zbóż. Pożywienie było potrzebne, bo zbierało się coraz więcej żołnierzy do obrony murów. Część 

maruderów, którzy przybywali, by się zapisać, czekało pod bramami miast, formując coraz to więk-

szą armię.

Gdy farmy i sady pustoszały z owoców i zbóż, Omega zobaczył oczami swoich szpiegów 

w Insimilu, że coraz więcej przybywało pożywienia. Postanowił na to coś zaradzić.

Gdy Redanie bili się z patrolami, odciągnęli ich od sadów i łąk, po czym część Began pod-
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paliło uprawy i jabcuny. Ci, którzy byli jeszcze na farmach, zginęli przez uduszenie dymem. Alfa 

nie była dłużna. Wysłała część żołdaków na bagna. Poinformowani przez Abegan, jak dostać się do 

miasta na wyspie, dostali się tam. Chociaż Beganie byli przygotowani na najgorsze, straty były 

ogromne. Rzeki spłynęły krwią.

Po nocnej harówce miecz został wykuty, a wojska były gotowe do drogi. Omega poprosił, 

w zamian za inne traktowanie leśnych ludków, by poprowadzili ich jak najszybciej przez Lasy Stu-

głów. Tylko one znały niebezpieczeństwa, jakie czyhały na podróżnych, gdyby chcieli zejść z pro-

stej drogi.

Po dwóch tygodniach marszu bez odpoczynku górale ustawili obozy w spalonym lesie jab-

cunów. Do górali dołączyli Redanie i pozostałości Began.

Do trójmiasta prowadziła już tylko kilkukilometrowa droga.

***

 

Alfa swoje potomstwo ukryła za murami miast. Przy okazji ładowała kryształ esencją swo-

ich poddanych i eksterminowała czarnych Wodnian. Liczyła, że wojska Omegi osłabną bez poży-

wienia i wtedy będzie mogła ich napaść. 

Jednak awatar Bayve miał plan. Poinformował we śnie Tratora, by pod osłoną nocy wysłał 

dwóch sprytnych ludzi, żeby otworzyli bramę w Insmilu i Inilu. Trator wysłał Dana i Supa, którzy 

mieli doświadczenie w takich sytuacjach. Gdy bramy zostały otworzone, armia Omegi powoli wni-

kała do miast. Wszystko odbyło się bardzo cicho. Strażnicy zostali poczęstowani strzałami, a reszta 

miasta wzięta jako zakładnicy.

Gdy Alfa wyczuła śmierć swoich poddanych, nie mogła praktycznie już nic zrobić. Poszła 

do świątyni z zaufanymi kapłankami i gwardią przyboczną.

Sam Omega zbliżył się do świątyni z wybraną drużyną. Brama od niej była zamknięta.

– Alfo! – krzyknął Bayve. – Całe miasto będzie skazane na śmierć, jeżeli w ciągu piętnastu 

minut nie wyjdziesz i nie zmierzysz się ze mną w pojedynku. Załatwmy to między sobą. Nasze 

dzieci powinny żyć w pokoju i w wolności. Zdejmij z nich swe jarzmo.

Alfa nie mówiła nic przez dziesięć minut. „Chyba coś szykuje ze swoim kryształem”. Pomy-

ślał Omega. Po chwili bramy świątynne zostały otworzone. Bayve postanowił, że najpierw wyśle 

zwiad. Gdy tylko Omeganie weszli do świątyni głębiej, tracił ich ze swojego boskiego spektrum. 

Ostatnie co widział to światło.

Gdy po zwiadzie nie został żaden ślad, nakazał reszcie stać przed bramą i czekać na niego. 

Sam wszedł w paszcze lwa.
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Zza zakamarków świątynnych zaczęli się na niego rzucać ludzie ze zwiadu. Z żalem ich po-

zbawiał życia. W końcu on sam doprowadził ich do takiego stanu. 

Zbliżył się do centrum świątyni. Przez chwilę stał w świetle kryształu Alfy. Przez chwile nie 

był sobą. W jego umyśle zawitała jej świadomość, która kazała mu się zabić.

Przyłożył miecz do brzucha i pchnął dosyć głęboko. Alfa chciała, by jego miecz wszedł głę-

biej i rozorał wnętrzności Omegi. Jednak esencja z miecza przywróciła Omedze świadomość. Wyjął 

miecz z rany i z krzykiem na ustach, podbiegł do kryształu, który z każdym krokiem, gdy się do 

niego zbliżał, palił jego egzystencję.

Alfa zasłoniła kryształ ciałem. Omega pchnął mieczem przez ciało Alfy, rozbijając kryształ 

na drobne kawałki.

– Jesteśmy jednością Alfo – rzekł Omega, plując krwią. – Razem odejdziemy, zostawiając 

nasze dzieci samym sobie. Tak miało być – mówił, wylewając łzy. Ostatkiem sił Omega odwołał 

wojska, zaś wodny znak na czołach Alfan znikł.

 

***

Esencja Alfy pomieszała się z esencją Omegi. Wybuch, jaki temu towarzyszył był porówny-

walny z zejściem białej bogini na Wodę. Czerń i biel, jak zło i dobro, miłość i nienawiść – wymie-

szało się ze sobą i utworzyło zarodek równowagi, wyjście poza dualizm. 

Bogowie umarli, niech żyje nowy Stwórca.

Cofnij
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Złotowłosa i miś

Drzewo życia – Yddgrasill – co dwa lata obsypywało się owocami, z których potem wyra-

stały wiły. Były one dobrymi wiedźmami lasów we wszystkich światach Drzewa życia. Każda wiła 

po trzech latach, gdy już dorosła wybierała sobie świat, w którym będzie żyła. 

Przez pierwszy rok zielonowłose wiły rosły na Drzewie Życia – głuche i niewidome. Potra-

fiły tylko śpiewać. Robiły to bezwiednie. Jedna z nich różniła się od innych. Śpiewała czystszym 

głosem piękne pieśni opiewające życie w każdym ze światów. Różniła się jednak kolorem włosów. 

Były one złote i lśniące niczym słońce. Opromieniała wszystkich swoim ciepłem. Odynowi bardzo 

się spodobała ta wiła i z radością czekał, aż dojrzeje.

Ojciec kłamstw – Loki, ten, który cicho sprzeciwiał się Odynowi, zapragnął dokuczyć mu. 

Skusił starą i brzydką driadę obietnicą wiecznej młodości w zamian za szerzenie plotek i kłamstw 

na temat dziecka-wiły, zanim ono zyska wzrok i słuch.

Rozpowiadała wszystkim wiłom, rusałkom, i driadom, że złote włosy są przekleństwem.

– Ta wiła, jeśli się urodzi, zajmie miejsce naszej bogini Friji – żony Odyna. Nie widziały-

ście, jak on na nią patrzył? Jej złote włosy to przekleństwo, wszystkie wiły mają je zielone. Jak my-

ślicie, co zrobi, gdy już zostanie nową boginią?

Tutaj Selene przestała mówić, dając plotkom możliwość rozwoju. Ziarno kłamstwa padło na

podatny grunt. Stare wiły przelękły się, a to, że były przyzwyczajone do swoich stanowisk w wiel-

kim lesie Asgardu, postanowiły nie dopuścić Złotowłosej do Odyna – przynajmniej nie w takim sta-

nie.

Codziennie podawały jej truciznę, przez którą wiła zaczęła tracić włosy. Odyn w tym czasie 

był zajęty polowaniem i zaniedbał schadzek do Drzewa Życia.

Gdy rok minął, odwiedził Je, by zobaczyć swoją miłą oku wiłę. To, co zobaczył, przeraziło 

go. Wysuszona i bezwłosa wiła spotkała się z odrzuceniem przez boga Odyna. To był pierwszy ból, 

jaki ją spotkał. Potem było jeszcze gorzej. Wszystkie wiły, rusałki, i driady śmiały się z niej i urąga-

ły, a z każdym bólem złotowłosa wiła zmieniała się. Po dwóch latach, gdy mogła wybrać świat, 

w którym zamieszka, wybrała Ziemię.

Po zejściu na świat ludzi zamieniała wszystko, czego dotknęła. Drzewa dostawały ciernie, 

kwiaty więdły, ziemia zamieniała się w wysuszony piasek, a woda w bagno. Zwierzęta uciekały od 

niej, bo bały się jej. W głębi serca czuła smutek; wiedziała, że zagraża żywym istotom i sprawia, że 

cierpią. Dlatego swoimi szponami wydrążyła dwusetne drzewo, by w jego środku czekać na śmierć.

Odyn patrząc przez wielki teleskop na to, że jego driada, która tak ładnie śpiewała, nie chce 

113



nikogo skrzywdzić, natchnął sobą pewnego młodego druida, Dawida, by jej pomógł. Smutek wiły 

stał się smutkiem Odyna, a żal Odyna, żalem Dawida.

Druid podążył do kniei Czarnolasu. Żal Dawida powoli, metr za metrem uzdrawiał połać 

czarnego lasu. Młody druid im bardziej brnął w las, im bardziej go uzdrawiał, tym bardziej stawał 

się wysuszony i stary. 

Drogę wskazywał mu piękny, smutny śpiew wiły. Dawid bał się ukazać jej w postaci czło-

wieka, by nie przestraszyła się. Zamienił się w niedźwiedzia. Wiła z początku nie wierzyła, że ktoś 

postanowił ją odwiedzić. Druid podszedł i położył swoją głowę na jej kolanach. Zaczęła się

zmieniać. Wyrastały jej złote włosy, a skóra nabrała gładkości i rumieńców. Szpony zamieniły się 

w dłonie, a korzenie, którymi wrosła w ziemię w zgrabne nogi.

Z druida pozostał  szkielet  niedźwiedzia.  Jednak jego dusza zyskała  dużą pozycję  wśród 

Asów Asgardu. Wiła – która zamieniła się w driadę, do tej pory śpiewa w Czarnym Lesie i układa 

go do snu, gdy zbliża się zima.

Cofnij
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