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- Miałem sen – krzyczał mężczyzna donośnym zachrypniętym głosem – śnił mi się świat bez 
maszyn i bez mutantów. Świat bez chorób i bez głodu. Świat, w którym można spokojnie przemierzyd 
kontynent, świat, w którym nie trzeba nosid broni, świat, w którym nie trzeba się kryd, nie trzeba 
kraśd i nie trzeba zabijad. 

- Tiaa... - mruknął Doodi, pociągając solidnie z żelaznej manierki. Skrzywił się i mruknął 
zadowolony – Tornado musi tu byd niezłe.  

Krzyczący stał na dużej klatce pełnej kurczaków, pośrodku niewielkiego targu. 
- Miałem sen – kontynuował – i śnił mi się świat, który jest możliwy i który możemy, my 

wszyscy, razem, zbudowad! 
Dookoła tłoczyło się mnóstwo ludzi, sprzedających, kupujących, kradnących, okradanych, 

krzyczących i rozpychających się. Grupka dzieci ganiała się w myśl jakiejś nadzwyczaj istotnej gry. Na 
krzyczącego absolutnie nikt nie zwracał uwagi. Ten jednak, świadom niezwykłego znaczenia swej 
misji i przesłania swojego snu, niezrażony ignorancją mas, nie przestawał usilnie nawracad 
mieszkaoców Barlowns ze ścieżki obojętności. 

- Musimy powstad! Musimy zerwad opaski z oczu i zjednoczyd się, razem zrzucid okowy i 
pokazad Molochowi i jego przeklętym maszynom... 

- Stul tam mordę, powaleocu – zawołał w koocu ktoś, najwyraźniej niezainteresowany 
zrzucaniem okowów i zrywaniem opasek – bo mi już łeb napierdala od tych twoich pierdów.  

Swą prośbę zaakcentował podgniłym owocem, trafiając krzyczącego wprost między oczy. 
Paskudna breja pociekła mu po twarzy, przy akompaniamencie śmiechów i pojedynczych oklasków. 
Pierwszy rzut został potraktowany przez dzieci i młodzież jako swoista zachęta i przyzwolenie. Już po 
chwili mężczyzna o donośnym, zachrypniętym głosie, który jeszcze niedawno miał sen o wspaniałym 
świecie, uciekał, potykając się i ociekając nieświeżymi owocami i innym paskudztwem. 

- Tiaa... - mruknął Doodi, znów pociągając z manierki i podając ją Olafowi. 
- Aha – odparł tamten, patrząc obojętnie za uciekającym mężczyzną – tacy jak my nie mają tu 

powodzenia. 
- Na to wygląda. Nie zakrztuś się. 
- Psia mad, z czego ty to pędzisz, z własnych szczochów? 
- Naturalnie. Lepszych nie znajdziesz. Twoje zdrowie. 
Olaf skłonił głowę, w przesadnie teatralnym geście wdzięczności i pociągnął kolejny łyk, tym 

razem dużo ostrożniej. 
- To gdzie zaczynamy? 
- Jak zwykle, mój drogi, jak zwykle tam, gdzie znaleźd można świrów bez przyszłości i bez 

przeszłości. 
 
 
Tłoczno, gwarno, głośno i duszno. 
Tak jest, pomyślał Doodi, miejscowa speluna. 
Nie różniła się absolutnie niczym od wszystkich miejscowych spelun które już zwiedzili. I jak 

zwykle, oczywiście ich wejście od razu wzbudziło uwagę. Miejscowi bezbłędnie rozpoznawali 
przybyszów. 

- Strasznie mnie to ciekawi – mówił kiedyś Olaf – jesteśmy tak samo jak oni brudni, 
śmierdzący, tak samo pijemy, tak samo nosimy gnaty, tak samo łazimy w podartych szmatach. Na 
dobrą sprawę wyglądamy identycznie jak oni. To jakim kurwa sposobem oni zawsze wiedzą, że nie 
jesteśmy od nich? 

- Wychowywałeś się w mieście, czyż nie eleganciku – odparł mu wtedy Doodi – nigdy tego nie 
zrozumiesz. 



Tłoczno, gwarno, głośno i duszno. I dziesiątki nieprzyjaznych spojrzeo. 
Powoli podeszli do baru, oparli się i wyciągnęli papierosy. Jak zwykle tłum zgęstniał, przycichł 

nieco i wlepił w nich wzrok. 
- Jak zwykle – mruknął Doodi. 
- Nie podoba mi się to miasto – odparł szeptem Olaf – może odpuścimy? 
- Daj spokój – Doodi zaśmiał się – pójdzie gładko. Jak zwykle. 
Olaf zrobił krzywą minę i zaciągnął się papierosem. Doodi mrugnął do niego zachęcająco 

zdrowym okiem, po czym sam, widząc, że zainteresowanie, jakie wzbudzają jest już zadowalająco 
wysokie, zrobił trzy kroki wprzód i zaczął podniesionym głosem, tak, by wszyscy go usłyszeli: 

- Rusza ofensywa przeciwko Molochowi. Rick Watson przegrupowuje oddziały w Glasmore. 
Szukamy ochotników... 

 
 
- Jak zwykle, co? 
- Daj spokój, Oli, miałem to przewidzied? 
- Nie mam przecież do ciebie pretensji. Aud. Bolą mnie nadgarstki. 
- Nie masz? To po kiego tak warczysz? 
- Przecież muszę pomarudzid nie? Zresztą nie odzywaj się przez chwilę do mnie. 
- No problemo. Oli? 
- No? 
- Masz pomidora na twarzy. 
- I co mam z tym niby zrobid. 
- Nie wiem. Chiałem jedynie cię poinformowad.  
- Dzięki. Ty też. 
- Co też. 
- Też masz pomidora. Chociaż nie, czekaj, to nie pomidor... 
- Oli? 
- Co znowu, Doodi? 
- Czemu nas zakuli? 
- Widad nie przepadają tu za wojskowymi. 
- Widad nie... Co myślisz, kiedy nas wypuszczą? 
- Nie wiem, Doodi. Mam nadzieję, że wypuszczą. 
 
 
Odkąd zjawił się Watson, wszytko się zmieniło. Wcześniej Doodie miał dośd. Nienawidził 

maszyn, nienawidził Molocha, walczył, dawał z siebie wszystko. Stracił oko i prawą nogę. Kooczynę 
zastąpił protezą, twarz zaś zdobiła mu od tego czasu czarna, piracka przepaska. Walczył, ale miał już 
dosyd. Bo stracił również wiarę. I wtedy trafił do Oftstow. Niewielka mieścina, w której posterunek 
miał swoją siedzibę. Kiedy tylko stało się jasne, że Moloch wziął ją na celownik, wojskowi zebrali 
manatki, wielkomyślnie ogłosili ewakuacje i zwinęli dupę w troki. Oczywiście kilku mieszkaoców 
postanowiło zostad. To nasz dom, to wszystko co mamy, będziemy walczyd, umrzemy za ziemię. 
Pierdoły. 

Ale Doodie został z nimi. Nie żeby walczyd. Żeby umrzed, żeby w koocu to zakooczyd. Bo 
inaczej nie potrafił wycofad się z tej wojny. Ale jego plan się nie powiódł. Bo właśnie wtedy zjawił się 
Rick Watson. 

Zjawił się nad ranem, po pierwszej potyczce. Przyszedł znikąd, po prostu wszedł sobie do 
miasta, jakby chciał się przespacerowad. I Rick Watson zebrał tych, którzy zostali, zagonił do pracy. 
Rick Watson zabrał się za obronę Oftstow. I obronił je. 

Tak się zaczęło. Tak coraz więcej ludzi oddało się pod rozkazy Watsona, gotowi za niego 
walczyd i za niego umierad. Bo on, jako jedyny, wiedział, jak walczyd z Molochem. 

Potem Watson osiadł w Glasmore i stamtąd organizował rajdy, kąsając maszynę gdzie tylko 
się dało. Samo miasto zaś stało się jednym wielkim placem boju, maszyny atakowały niemal co noc. 



Nie chodziło już o miejsce. Moloch nie był głupi – chciał go dorwad, chciał dorwad tego jednego, 
jedynego kolesia, który tak właził mu za kark. Chciał, ale nie mógł. 

Wojna trwała, a Doodie i Olaf, tak jak wielu innych, jeździli po tym, co kiedyś było 
Zjednoczonymi Stanami, odwiedzali małe miasteczka i wioski i rekrutowali, rekrutowali chętnych do 
wojny, do walki z maszynami. Do walki pod dowództwem kogoś, kto tę wojnę może wygrad.  

Wszędzie szło gładko. Wchodzili do knajpy, najgorszej speluny w mieście, a nad ranem 
wyprawiali w trasę kilku co większych rębajłów i co mniejszych gówniarzy-idealistów. Wszędzie szło 
gładko, aż do dziś. 
 
 

Pełnia. 
Pełnia była tej samej nocy, której wyjeżdżali z Glasmore. Minął już miesiąc. Po miesiącu 

utknęli skuci, przy pręgierzu w centrum jakiejś zapadłej wioski. Zamiast walczyd. 
- Słodko – mruknął Olaf do swoich myśli. Zastanawiał się, czy ktoś przyjedzie ich odbid. 
- Myślisz, że ktoś przyjedzie nas odbid? - rzucił Doodi. 
- Nawet jeśli, to kiedy? 
Obaj milczeli. Woleli o tym nie myśled, bo rzecz jasna, minie przynajmniej tydzieo, zanim 

ktokolwiek w punkcie zbornym może zwrócid uwagę na ich nieobecnośd. Przy optymistycznych 
założeniach. No ale kto w dzisiejszych czasach był optymistą? 

Noc była spokojna i cicha, powietrzem oddychało się tu nad wyraz przyjemnie. To nie były 
ciężkie opary, gazy bojowe, smród palonych włosów i skóry, gryzący dym, pył... To była naprawdę 
spokojna okolica. Wojna tu nie dotarła. Ile czasu zajmie Molochowi, by przesunąd się aż tutaj? Kiedy 
ci ludzie otworzą oczy, zrozumieją, że muszą z nim walczyd?  

Ktoś się zbliżał. Ciche, delikatne kroki, ostrożne, niewprawnie próbujące się skradad. Z cienia 
wyszła dziewczyna. Niewysoka, drobna, bardzo młoda. Doodi nie dawał jej więcej niż piętnaście, 
szesnaście lat. Prawdopodobnie mniej. Miała na siebie narzuconą obszerną, skórzaną kurtkę, 
wyraźnie należącą do kogoś o wiele większego od niej, spod niej zaś wystawała lekka, zwiewna 
sukienka. Kiedy podeszła do nich, zobaczyli, że twarz pokywa bardzo silny makijaż, zdecydowanie 
zbyt krzykliwy, mający wywrzed na patrzącym wrażenie, że jest starsza, niż w rzeczywistości. Mocno 
podkreślone oczy, usta pokryte zbyt ciemną czerwienią.Włosy miała upięte na czubku głowy. 

Uśmiechała się przyjaźnie. 
- Hej, chłopaki. 
- Buenos dias, ślicznotko. Czyżbyśmy dostali prawo ostatniego życzenia? – Doodi wyszczerzył 

zęby, przekonany o swoim czarującym wyglądzie. Nie wziął poprawki na zasychającą powoli breję 
spowijającą jego twarz, włosy i w zasadzie całą resztę. 

- Jeszcze nie – odparła dziewczyna – mam dla was ofertę. Mam tu klucz, który zwinęłam 
szeryfowi. Wyciągam was z kajdan, kradniemy samochód, a wy zabieracie mnie do Glasmore. 

- Jak zdobyłaś klucz? - zapytał Olaf 
- Po co chcesz z nami jechad? - zdziwił się Doodi 
- Panowie – przewróciła oczami – To skąd mam ten klucz naprawdę nie jest tematem do 

dyskusji. Grunt że go mam, a szeryf w tej chwili słodko sobie drzemie. Ale jeśli nie chcecie, to pójdę i 
odłożę go, póki jeszcze śpi. Także grzecznie proszę o szybką, męską decyzję. 

- Dobra, dobra, pewnie, że się zgadzamy. 
Zadowolona szybko i zręcznie wyswobodziła ich. 
- Wyszczekana gówniara – mruknął Olaf, rozmasowując nadgarstki 
- Wiesz, jak mówią – odparł półgębkiem Doodi, ocierając twarz przedramieniem – 

darowanemu koniowi... 
 
 

Miasteczko w środku nocy było jak martwe. Bez problemu przeszli główną ulicą, pewnie i 
szybko przemieszczając się w świetle księżyca. Nie było trudno. W przeciągu kilku minut byli na 



obrzeżach. Stał tam, zapomniany przez boga i właścicieli, podrdzewiały, poobijany van. Dziewczyna 
wskoczyła za kierownicę i zaczęła grzebad coś w okolicach stacyjki 

- Wszystko sprytnie obmyśliłaś, co mała? 
- Nie marudź kowboju, tylko siadaj, podjedziemy do mojego przyjaciela po trochę paliwa. 
Nie jechali długo, ale silnik samochodu ryczał tak przeraźliwie głośno, że obaj mężczyźni w 

każdej chwili spodziewali się, że zaraz drogę zastawią im zaalarmowani hałasem mieszkaocy 
miasteczka. Nic się takiego jednak nie stało – bezpiecznie dotarli do małej, ciemnej farmy. 
Dziewczyna zgasiła silnik i trzy razy cicho trąbnęła. 

Z budynku wyszedł mężczyzna o fizjonomii niedźwiedzia. W ręku trzymał strzelbę i próbował 
wzrokiem przebid ciemnośd, by zobaczyd, kto siedzi w samochodzie. 

- Sisi, to ty? 
- To ja – krzyknęła dziewczyna – możemy wejśd? 
Przywołał ich gestem olbrzymiej ręki. Sisi kiwnęła do obu mężczyzn by poszli za nią i cała 

trójka ruszyła w kierunku budynku. Olbrzym patrzył na Doodiego i Olafa niezbyt przyjaznym 
wzrokiem, ale kiedy spojrzał na dziewczynę, twarz rozjaśnił mu ciepły uśmiech. 

- Siemasz wielkoludzie. 
- Cześd, dziecinko, wchodźcie do środka. 
Posadził ich przy stole i poczęstował każdego sporym kubkiem gorącej, czarnej kawy. Doodi 

mruknął zadowolony, gdy upił łyk – nie pamiętał, kiedy ostatnio trafił mu się tak smaczny napitek. 
Przez chwilę wszyscy milczeli. 

- No to zabieracie mnie ze sobą do Glasmore, tak? - zapytała w koocu dziewczyna 
- Słowo się rzekło... - mruknął Doodi. 
- Nie wiedziałem, że mamy jeszcze wybór.  
Gospodarz zaśmiał się niskim, donośnym głosem. 
- Po to tu przyjechaliście, nie? - zauważyła Sisi – szukacie ochotników. Ja jestem ochotnikiem. 

Pytanie czy naprawdę jedziecie do Glasmore? Czy nie jesteście zwykłymi oszustami. 
- Za to nas skuli? - zapytał ze zrozumieniem Olaf – uznali nas za oszustów? 
- Jakby nie mogli zapytad... - westchnął Doodi. 
- Mniej więcej za to – odparł olbrzymi mężczyzna. Jego głos też przywodził na myśl ryk 

niedźwiedzia, czy innej większej bestii – osiem miesięcy temu przyjechała tu duża grupa. Wojownicy, 
żołnierze, na takich własnie wyglądali. Jeden stanął na rynku i zaczął przemówienie. Mówił mniej 
więcej to samo, co wy dzisiaj, tylko że dużo, dużo lepiej. Porwał tłum, wszyscy chcieli łapad za widły i 
piechotą biec za Molochem. Następnego dnia rano cała banda wyjechała, a wraz z nimi mnóstwo 
młodych z naszej wioski. Prawie wszyscy lepsi wojownicy. Pośród nich syn burmistrza. 

- Poszli walczyd z maszyną i odwalili kitę, tak? Nic nowego, nie powód żeby mścid się na nas – 
warknął Doodi z wyrzutem – zresztą teraz jest inaczej, teraz mamy Ricka Watsona... 

- Nie przerywaj, synu. Nigdy nie dotarli na front. Kilka tygodni później dowiedzieliśmy się, że 
nasi goście nie byli żołnierzami. Byli handlarzami niewolników. 

Na moment zapadła cisza. W powietrzu unosił się pobudzający aromat kawy. 
- Rozumiem – mruknął Olaf – a myśmy przypomnieli wam dzisiaj... 
- Właśnie – rzuciła Sisi – więc pytanie brzmi – czy naprawdę jedziecie do Glasmore? 
Olaf przełknął ślinę: 
- Cóż, nie bezpośrednio, rekrutów zwozimy do punktu zbornego, kilkadziesiąt mil stąd. Tam 

przechodzą szkolenie i dopiero potem jadą na front. Ale tak, naprawdę szukamy chętnych do walki. 
Tyle że, koniec kooców, nie widze powodów, żebyście mieli mi wierzyd. 

- Fakt – odparł gospodarz – ale wyglądacie na porządnych ludzi. Jest was tylko dwóch. I nikt 
nie przyszedł ratowad wam tyłków. A mała uparła się na tego waszego Watsona. Więc chyba musimy 
zaryzykowad. Sisi, chodź ze mną, dam wam trochę benzynki. Musimy porozmawiad, zanim mnie 
zostawisz. 

Wyszli, zostawiając gości w ciasnej kuchni, oświetlonej blaskiem księżyca i płomieniem z 
małej, bujającej się pod sufitem lampy naftowej. 

- Co sądzisz? Zabieramy ją? 



- Mamy przynajmniej transport – Doodie wzruszył ramionami – zresztą zbieramy rekrutów, a 
ona najwyraźniej chce zostad takim. To niech se zostaje... 

- W sumie... Ale to gówniara. 
- Ja miałem mniej lat, niż ona, jak zamieszkałem na Posterunku. A znam takich, co spędzili na 

froncie całe swoje życie. I nie zawsze było takie krótkie. Zabierzemy ją do zbornego i niech tamci się 
martwią, gdzie ją wcisną. 

- Spodobała ci się, co? 
- Daj spokój, mógłbym byd jej ojcem. 
- Ale nie jesteś, nie? Dobra dobra, nic już nie mówię. 
Co nie przeszkodziło Olafowi rechotad cicho pod nosem, za co Doodi nie omieszkał zdzielid go 

w tył głowy kantem dłoni. 
 
 

Dziewczyna ze swym olbrzymim przyjacielem wrócili po niedługim czasie i cała czwórka 
ruszyła w stronę samochodu. Niedźwiedź wciąż udzielał jej ojcowskich rad, namawiał, by została i 
zapewniał, że zawsze ma dokąd wracad. Zanim wsiadła do wozu, przytuliła go mocno, a on pocałował 
ją w czubek głowy i potarmosił włosy. 

- Trzymaj się, wielkoludzie – rzuciła, zatrzaskując drzwi. 
- A ty nie daj się zabid – odparł tamten cicho. 
 
 
Od obozu dzielił ich mniej więcej dzieo drogi, spodziewali się więc dojechad przed zmrokiem, 

oczywiście jeśli nie wpadną w jakieś niespodziewane tarapaty. Ale okolica była raczej spokojna, 
podniszczony van zaś z pewnością nie stanowił obiektu na zachęcający łup dla tych kilku małych 
okolicznych gangów. Jechali raczej milcząc, głównie dlatego, że samochód wył, jakby go przypalali 
żywym ogniem, na jakąkolwiek konwersacje nie pozostawiając wielkich możliwości. Mimo to Doodi 
zdołał zamienid kilka słów z nową towarzyszką podróży. 

- To powiedz mi, ślicznotko, czemuś się tak napaliła na Watsona? 
Uśmiechnęła się, jak do jakiegoś wspomnienia, bawiąc się zamkiem swojej kurtki. Przez 

chwilę nic nie mówiła, chod mężczyzna był pewny, że słyszała pytanie. 
- Jakiś czas temu – zaczęła, a mówiła niezbyt głośno i Doodi musiał się wysilad, by słyszed jej 

słowa – w okolicy Barlowns zatrzymała się grupka motocyklistów. Niby gang, ale w sumie same 
szczeniaki, młodziki. Przyjechali z południa... 

- Poszłaś zarabiad? - domyślił się Olaf. 
- Dla mnie i dziewczyn zawsze łatwo było znaleźd... robotę przy takich grupkach. Czasem bili, 

czasem było przykro. Ale tym razem to byli sami młodzi chłopcy, w dodatku nieśli sporo dobra. A na 
nas patrzyli tak, że... - zarumieniła się lekko i uśmiechnęła pod nosem – No i był jeden. Wysoki i silny, 
strasznie przystojny. Bardzo miły. I taki delikatny... 

- Szczegółów nam, proszę, oszczędź... - jęknął Doodi. 
- No coś ty, ja chętnie posłucham 
Dziewczyna spojrzała na nich wilkiem po czym wróciła do swojej opowieści: 
- Dużo mówił. I pięknie mówił. Powiedział, że jadą walczyd z Molochem, że z całego kraju 

zbierają się grupki, mniejsze i większe, które ciągną pod Glasmore, bo w koocu pojawił się przywódca, 
który może dokopad maszynom. Opowiedział o Ricku Watsonie, o tym, jaki on jest wspaniały, o tym, 
jak obronił Oftstow... Dużo mówił. Mówił bardzo przekonująco. Znacie Ricka Watsona? Tak 
osobiście? 

- Ja go widziałem tylko kilka razy w Glasmore, ale Doodi był w Oftstow. 
- Tak – dziewczyna spojrzała na Doodiego, a ten dostrzegł w jej oczach zdecydowany wzrost 

zainteresowania – I co, rzeczywiście jest taki jak mówią? 
- A co mówią? 
- Mówią, że jest wielki jak dąb i silny jak czołg. Że jak krzyknie, to przewacają się ściany. 

Mówią, że nie używa broni, bo łapie maszyny gołymi rękoma i rozrywa na strzępy. To prawda? 



- Nie musi łapad maszyn – odparł Doodi, śmiejąc się – ostatnimi czasy zwiewają, jak tylko 
pojawi się w okolicy. 

Dziewczyna uśmiechnęła się rozmarzona i wlepiła niewidzący wzrok w horyzont. Po chwili 
podjęła swoją opowieśd: 

Tak mi mówił, a ja zapragnęłam pojechad z nimi, zapragnęłam walczyd z maszynami. Tak 
pięknie o tym opowiadał. Powiedziałam mu to, a on zaśmiał się i zgodził, a potem.... No, w każdym 
razie kiedy się zbudziłam już go nie było. Zwinęli obóz nad ranem i pojechali. Zostawił mi tylko tę 
kurtkę. A wczoraj przyjechaliście wy, zobaczyłam was w barze. No i tyle. Jedziemy. Załatwimy 
Molocha. 

Tak, mała – mruknął Doodi, tym razem to on spoglądał niewidzącym wzrokiem w horyzont 
– załatwimy skurwiela... 
 
 

Słooce zachodziło. 
Od razu widad było, że coś jest nie tak. Coś było cholernie nie tak. Większośd namiotów 

opustoszała, były poprzewracane, wokół walało się pełno sprzętu. Gdzieś przebiegali ludzie, gdzieś 
indziej leżeli, pijani albo odurzeni tornado czy innym smakołykiem. Rekrutów nie było widad. 

- Zaatakowali ich? - zdziwiła się Sisi. 
- Nie – odparł Olaf – sami się zwijają. Czy raczej częśd się zwinęła, częśd się zwija, a częśd nie 

wie, co z sobą zrobid. 
- Coś tu jest nie teges – mruknął Doodie – bardzo mi się to nie podoba. 
Wjechali powoli pomiędzy cały ten chaos i wyskoczyli z wozu. 
- Tędy – rzucił Olaf. 
Poszli tam gdzie pokazał, w kierunku większego i mniej dziurawego namiotu, tam gdzie, 

przynajmniej wcześniej, stacjonowało dowództwo. W środku było dwóch mężczyzn. Jeden siedział 
przy stole z dużą, brudną butelką czegoś przezroczystego, z której pociągał z ponurą miną. Drugi 
biegał, pakując do swojego plecaka mapy, amunicję, racje żywnościowe i temu podobne, przydatne 
drobiazgi. 

- Norton, kurwa, co tu się wyrabia? 
- Typowo żołnierski porządek, czyż nie? Młodzi na szczęście zwiali szybko, obyło się bez 

większych awantur, wzięli tylko co mieli pod ręką. Częśd wraca, częśd – tu spojrzał przelotnie na 
siedzącego przy stole kolegę, który właśnie zakrztusił się swoim napojem – częśd się znieczula. Ja 
spadam. Mam dośd. 

- Jak kurna dośd? O co chodzi? Trzeba walczyd! 
- Przegraliśmy, synku. Podaj mi proszę tamtą skrzynkę. Przegrywaliśmy, przegrywamy, 

będziemy przegrywad. Tak było zawsze i tak będzie. Nie ma na co liczyd. Ja się zwijam i wam radzę to 
samo. 

- O co ci chodzi – krzyknęła dziewczyna, a tamten spojrzał na nią zdziwiony. Potem popatrzył 
na Olafa i Doodiego, jakby chciał zapytad, kogo u licha przywieźli, ale pokręcił tylko głową i sam 
sięgnął po swoją skrzyneczkę. Sisi jednak nie dała się spławid – O co chodzi, Glasmore upadło? 

- Nie wiem. Ale to kwestia dni. Może godzin. 
- Nie wierzę! – ryknął Doodi – nie wierzę, że Glasmore upadnie, nie, dopóki jest tam Rick 

Watson! 
Norton popatrzył na nich z mieszaniną litości, rozbawienia i zrozumienia. Mina szaleoca, 

pomyślał przelotnie Olaf. 
- O niczym jeszcze nie wiecie, prawda? 
- O czym nie wiemy? Ja pierdole, wyrażaj się jasno, mów, w czym rzecz! 
- Rick Watson – powiedział Norton, a dookoła wszystko nagle jakby ucichło, uspokoiło się – 

Rick Watson nie żyje. 
 
 
 



Z wczorajszej pełni nie było śladu, za wyjątkiem delikatnej poświaty przebijającej się usilnie 
przez grubą zasłonę chmur. Ciemne obłoki pokrywały całe niebo. Jak na froncie, myślał Doodi, jak na 
froncie, kiedyś, dawno temu. Kiedy wszystko było takie proste.  

Siedział na dużym płaskim kamieniu, przy starej szosie. Przed sobą miał rozwidlenie dróg. 
Północ i południe. Widział porozrywany, poszarpany i zżarty przez rdzę wrak i czarne ślady opon. 
Przez popękany asfalt wyrastały małe kępki żółtej trawy. Brzydki, umierający powoli świat. Za sobą 
usłyszał kroki. 

- W porządku? - Olaf po części zapytał, po części stwierdził 
- Nie bardzo. 
- Przynajmniej nie strzeliłeś sobie w łeb – rzuciła radośnie Sisi – to dobrze. Musisz oszczędzad 

kule na maszyny. 
Jesteś taka młoda – pomyślał Doodi – ty naprawdę nic nie rozumiesz. Pieprzony dziecięcy 

romantyzm. 
- Masz jeszcze te twoje szczyny? – zapytał Olaf 
- Niestety, zabrali mi flaszkę w Barlowns. 
Spojrzeli na Sisi z lekkim wyrzutem, ta zaś wyszczerzyła pożółkłe zęby i wzruszyła lekko 

ramionami. 
- Pewnie nie za wielka to strata. Za to zwinęłam to z jednego namiotu. 
- Whisky – ucieszył się Olaf – no to odkorkuj, ślicznotko, wychylimy kielicha za Watsona. 
Oczywiście nie mieli pod ręką kielichów, każdy po kolei pociągnął więc duży łyk prosto z 

gwinta. Przez chwilę milczeli, delektując się ciepłem rozchodzącym się po ciele i wsłuchując w 
brzęczenie komarów. Wszyscy troje patrzyli na północ, chod nic tam nie było widad. Patrzyli w 
kierunku Glasmore.  

W koocu ciszę przerwał Doodi: 
- Miałem sen – powiedział – taki piękny sen o świecie, w którym walczymy z robotami. W 

którym, na dobrą sprawę, nie jest ważne nawet to, czy je pokonamy, ważne jest to, że mamy kogoś, 
kto nas pokieruje. Kogoś, kto daje nam nadzieję. Miałem taki piękny sen... a teraz... 

Olaf tylko uśmiechnął się i przyłożył butelkę do ust. 
- Goniec, który doniósł o śmierci Watsona – powiedziała niespodziewanie Sisi – mówił, że gdy 

wyjeżdżał, maszyny się gromadziły. Sama słyszałam. Dużo maszyn, żeby ostatecznie rozwalid 
Glasmore. Bo pewnie nie spodziewały się już oporu. Mówił, że miasto nie miało nastroju, by się 
poddad. Tam ludzie wciąż mogą walczyd. 

- Zatem, waleczny koleżko, masz prosty wybór. Możesz dalej śnid swoje piękn sny, z których 
nic nie przychodzi – Olaf wyciągnął w stronę Doodiego whisky – albo zbudzid się i samemu narobid 
trochę bałaganu. 

Doodi spojrzał na niego, przyłożył usta do szyjki butelki i przechylił ją w górę. Następnie wstał. 
Przed nim, pomiędzy wielkim płaskim kamieniem i podrdzewiałym wrakiem była popękana szosa. Na 
szosie zaś drogi rozchodziły się. 

 Jedna z nich prowadziła na północ. 
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