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Poznań
Zimne powietrze rozrywało mu płuca. Biegł najszybciej, jak tylko
potrafił. Stopy przy każdym kroku zapadały się w śnieg zmieszany z
błotem.
Nagle potknął się i wylądował twarzą w biało–brunatnej mazi. Kilka
uderzeń serca leżał. Zamknął oczy. Wtem usłyszał w oddali
krzyki.
Zmusił swe ciało do jeszcze jednego wysiłku, poderwał się i ruszył
dalej.
Uciekał.
Przy każdym oddechu jakby setki lodowatych igiełek wbijały się mu
gardło i płuca, ale Jan cały spływał potem. W ciepłym odzieniu sapał jak
jedna z maszyn Tamtych, dodatkowo ciężkie skóry krępowały ruchy. Był
już potwornie zmęczony.
„Lepiej umrzeć, niż tak dalej biec", przemknęło mu przez głowę. Ale
dalej sunął wielkimi skokami, niczym przerażone zwierzę, nie wiedząc, co
ma zrobić. Był na wyspie, drogę ucieczki odgradzały mu rzeki – z prawej
strony Warta, z lewej Cybina. Niegdyś Ostrów Tumski spajały z dawnym
miastem mosty. Dziś tylko betonowe szkielety przypominały o
utraconych osiągnięciach inżynierii. Nie miał żadnych szans wymknąć się
Sługusom Tamtych.
Ale mimo braku nadziei biegł, skłonność do ucieczki, tak jak
wszyscy pozostali przy życiu ludzie (oczywiście prawdziwi ludzie, a nie
Sługusi), wyssał z mlekiem matki. Zostawiał ślady w błocie i śniegu, a
dodatkowo wyspa była niewielka. Prześladowcy łatwo go znajdą, jak tylko
skończą z pozostałymi uczestnikami Nabożeństwa, zresztą może już go
ścigają.
Gdyby wciąż istniał most... Ale na pewno by go obstawili, przecież
pierwszą rzeczą, jaką zrobili Sługusi, było zagarnięcie łodzi.
Gdyby była Pora Lodu! Wtedy dałoby się bez przeszkód przebiec
przez zamarzniętą Wartę... Lecz w Porze Błota rzeka nie zamarzała w
całości.
Gdyby była noc... Mógłby próbować ukryć się gdzieś w ruinach.
Krążyły opowieści, że złodzieje wykorzystują je czasami jako kryjówkę.
Było jednak zbyt wcześnie, wciąż panował półmrok dnia Zimy, łatwo go
schwytają.

„Złodzieje!", olśniło go, „może złodzieje zostawili od strony Warty
łódź!"
Natychmiast skręcił w lewo. Jest duża szansa, że o tym Sługusi nie
pomyśleli. Jeśli szybko znajdzie łódź, może zdoła odpłynąć, zanim go
dopadną.
„Szybciej!", ponaglał się w myślach. Jeszcze nie wszystko stracone.
Biegł nierówno, potykając się, nie miał siły. Przewrócił się jeszcze parę
razy, śnieg w butach, śnieg w rękawach, śnieg za szyją. Gdyby nie myśl o
łodzi, już by się poddał.
Nie wiedział, co kiedyś znajdowało się w ruinach nad brzegiem
Warty, przypuszczał, że miało to jakiś związek z katedrą. Myślał: „kiedyś
nie ukrywano się w ruinach, tylko wznoszono Bogu potężne świątynie. A
dziś kryjemy się jak szczury w podziemiach, a dawny przybytek Pana
służy złodziejom!" Ale Jan zaraz pomyślał, że złodzieje też służą Panu, bo
działają na szkodę Tamtych i ich Sługusów. A jeśli znajdzie łódź...
To była raczej tratwa. Ale wystarczy, by przedostać się na drugą
stronę!
„Trzeba zmówić modlitwę dziękczynną! Nie, potem, teraz muszę
uciekać!”
Obie rzeki były dziś dużo szersze niż w czasach, gdy powstała
zabudowa Ostrowa Tumskiego, dlatego niektóre domy znajdowały się
częściowo pod lodem. Przy brzegu Warta nie rozmarzała nawet w Porze
Błota.
Jan usłyszał gardłowe nawoływanie, gdzieś blisko. Sługusi prawie
go mają. Z wiosłem pod pachą, bezpiecznie dotarł do granicy rzeki po
wystającym nad taflę lodu murku, to ciągnąc, to pchając tratwę obok
siebie. Gdy spuszczał ją na wodę, usłyszał za sobą krzyk. Dwóch Sługusów
biegło ku niemu, byli nie dalej niż kilkadziesiąt łokci!
Ale nie mogli go dopaść. Płynął już na drugą stronę, zanim oni się
przeprawią, zdąży ukryć się w osadzie, nie rozpoznają go.
Wtem ze zgrozą ujrzał, jak jeden ze Sługusów wyciąga kuszę!
Drugi zatrzymał go. Tamci, chociaż zwykle nie zwracali uwagi na
okrucieństwa Sługusów, użycie broni wobec swoich poddanych
dopuszczali tylko w ostateczności, w obronie własnej. Jan, uciekający
uczestnik Nabożeństwa, nie stanowił żadnego zagrożenia.
Na drugim brzegu! Chłopak czuł się potwornie, był pewien, że za
szaleńczą ucieczkę zapłaci ciężką chorobą. Z trudem wspiął się na
przyrzeczny wał. Ale uratował się!

Niewiele zostało z miasta rozciągającego się po obu stronach Warty.
Dziś skromne chatynki osady dziedziczącej starą nazwę, były rozsiane bez
żadnego planu wśród ruin dumnych budowli niegdysiejszego Starego
Rynku. Sługusi gnieździli się w zachowanych dolnych piętrach dawnego
Ratusza, któremu seria eksplozji rozbiła wieżę. Znad rzeki do chat Jan
miał blisko. Mimo bólu w płucach, uśmiechał się. Już niedaleko. Koszmar
się skończył.
Pomylił się. Koszmar dopiero miał się zacząć.
Tamten!
Stwór jakby czekał po drugiej stronie wału. Kilka razy większy od
człowieka zmutowana istota, uosobienie zła nękającego resztki ludzkości.
Macka była groźnie uniesiona w górę, choć masywne cielsko barwy
szarego granitu stało spokojnie, wspierając się na czterech nogach jak na
słupach. Jan dotychczas bardzo rzadko widywał przeklętych ciemięzców i
tylko z daleka. W Poznaniu wszystkim zajmowali się Sługusi. Teraz
pierwszy raz stanął twarzą w twarz z nieprzyjacielem.
Jan padł nieprzytomny na ziemię twarzą w błoto.
„Tak, od tego się wszystko zaczęło...", pomyślał Jan. Siedział w
ogrodzie, na ławce pod owocowym drzewem. Wspominał.
Dzisiaj miał dokonać wyboru.

Marsz
Szli w dwóch kolumnach, skrępowani łańcuchami, z ciężkimi
kajdanami na nogach. Dano im ciepłą odzież i nowe buty, ale i tak marsz
po mieszaninie mokrego śniegu i błotnistej mazi, wśród kałuży i
strumieni roztopów, był bardzo ciężki. Eskortowało ich kilku uzbrojonych
Sługusów, nieszczędzących razów tym więźniom, którzy się ociągali.
Drogę z Poznania do Warszawy podzielono na kilkanaście etapów.
Każdego dnia wieczorem docierali do drewnianych bud, gdzie spali i w
których wydzielano im racje żywnościowe. Na mapie trasa marszu
przypominałaby zygzakowate pełzanie węża – musieli omijać
niebezpieczne miejsca: strefy radioaktywne, skażone jezioro wydzielające
trujące wyziewy, rozlewiska rzek, nad którymi nie było już mostów.
Jan paskudnie się rozchorował po wydarzeniach owego pamiętnego
dnia. Nie wiedział nawet, ile dni leżał w gorączce. Wspomnienia z tego

czasu rozpadały się na szalony kołowrót majaków, wśród nich przebijał
się obraz potwora, dotykającego chłopaka swoją macką. Od
współwięźniów usłyszał, że gdyby nie leki Tamtych, pewnie nie przeżyłby,
zapalenie płuc zabierało wielu mieszkańców Poznania, obojętnie na porę
Zimy (Zima dzieliła się na dwie pory: lodową i błotnistą, tak mierzyli
czas). Jana postawiono na nogi wyjątkowo szybko, ale i tak marsz w
konwoju, w ciężkich żelaznych kajdanach, zdawał się być ponad jego siły.
Pomagała mu tylko modlitwa. Za każdym razem, gdy uderzał go knut
Sługusa, gdy się przewracał, gdy myślał, że już nie może iść dalej,
kierował myśli ku Bogu:
Miej nas na wodzy, niech nas nie rozpycha
Doczesna rozkosz licha!
Niechaj na Cię pomniemy
Przynamniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy.
Ale ojcowskim nas karz obyczajem,
Boć przed Twym gniewem stajem
Tak, jako śnieg niszczeje,
Kiedy mu słońce niebieskie dogrzeje.
Wielkie przed Tobą są występy moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyższa wszytki złości.
Użyj dziś, Panie, nade mną litości!
Choć to właśnie przynależność do Kościoła Siódmej Trąby i udział
w Nabożeństwie sprowadziły na Jana karę, chłopak postrzegał to jako
próbę, na którą wystawia go Pan. Matka Jana (ojca nie pamiętał, zmarł
on na chorobę nazywaną gorączkę hiroszimową, gdy chłopiec był jeszcze
mały), wpoiła mu religijność. Chłopiec był inny niż reszta dzieci w osadzie
– bardzo bystry (nauczył się nawet czytać), ale jednocześnie cichy i
spokojny. Matka marzyła, że kiedyś będzie kapłanem. Zmarła, gdy miał
dziesięć lat, także na gorączkę hiroszimową. Chłopaka przygarnęli wtedy
członkowie Kościoła. Religia i wspólnota stanowiły dla Jana wszystko.
Czuł, że musi istnieć coś ponad ten paskudny świat gruzów, trujących
wyziewów i terroru Tamtych – coś świetlistego, jasnego.
Kościół Siódmej Trąby był oficjalnie zakazany, ale w Poznaniu
Sługusi patrzyli na niego przez palce. To była taka niepisana umowa –
dopóki wierni dobrze pracują, nie kontaktują się ze złodziejami i nie

afiszują się ze swoimi poglądami, Sługusi nie będą ich prześladować.
Dlatego wierni nie wchodzili nikomu w paradę. Modlili się w tajemnicy w
swoich chatach. Nie powtarzali głośno swoich nauk: legendy o Schronie
gdzieś na Południu, gdzie pod ziemią wyznawcy Pana wciąż żyją jak
ongiś, oczekując na nadejście Anioła Siódmej Trąby i ostateczną
Katastrofę, podczas której zginą wszyscy Sługusi, a Tamci zostaną
wrzuceni do ognistego jeziora i zakończy się Zima. Byli cisi i potulni.
Jedynie raz na jakiś czas przeprawiali się na Ostrów Tumski, by w
ruinach katedry odprawić nabożeństwo. I właśnie podczas ostatniego
nabożeństwa napadnięto ich. Sługusi, sami z siebie albo na polecenie
Tamtych, najwidoczniej postanowili skończyć z pobłażliwością. Członków
sekty rozdzielono i w konwojach z innymi przestępcami wysłano do
obozów pracy.
Szli przez błotnistą równinę, w półmroku dnia Zimy. Z tej niegdyś
ludnej krainy kolejne Katastrofy wymiotły większość śladów życia. Kraina
była pusta, brudna i otwarta, jak zgotowana do pisania karta, na której
jednak nic nie zapisano, a wyrzucono i wala się brudna po błocie i śniegu.
W świecie po Katastrofach ludzie jęczeli w więzach Tamtych. Sługusi, ci
którzy zdradzili i wkupili się w łaski nieprzyjaciół, choć też byli
niewolnikami, chełpili się jednak, że mogą okładać knutem słabszych od
siebie.
Jan modlił się i tylko modlitwa pozwalała mu iść dalej. Ale gdzieś
głęboko, przytłoczona warstwami strachu, wycieńczenia i rozpaczy tlił się
żar radości. Bo to jest wreszcie czas próby! Teraz może pokazać swoją
wiarę. Jan był młodzieńcem bystrym i ciekawym świata. W ostatnich
miesiącach coraz częściej pojawiały się wątpliwości, proste prawdy religii
przestawały mu wystarczać. Męczyły go pytania. Czy naprawdę zbliża się
godzina, w której zabrzmi Siódma Trąba? A może świat po prostu zgaśnie
w mrokach Zimy? Dlaczego wszechmogący i dobry Bóg stworzył świat, w
którym jest miejsce na zło? Dlaczego, mimo miłosierdzia, karze za
grzechy zsyłając Katastrofy i terror Tamtych? Paradoksalnie, nieszczęście
i nowe cierpienia dały Janowi siłę, by rozwiać wątpliwości, przynajmniej
na razie. Tak jak każe Objawienie, przed nadejściem Anioła Siódmej
Trąby owładnięci wściekłością Tamci i ich Sługusi podniosę jeszcze raz
rękę na wyznawców Pana. Jan i inni wierni są teraz poddani kolejnej
próbie, może już ostatniej.
Na etapie, leżąc na twardych drewnianych deskach, Jan nie mógł
zasnąć, choć był wycieńczony po całym dniu ciężkiego marszu. Przez

rozgorączkowaną głowę przelatywały mu setki myśli, prowadził
niekończące się, bezładne dialogi z samym sobą. Uspokojenia szukał, po
raz tysięczny powtarzając sobie fragmenty Objawienia, najważniejszej
księgi Kościoła Siódmej Trąby, starając się zrozumieć to, co się dokonało i
to, co go czeka.
I ujrzałem siedmiu aniołów,
którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb.
I pierwszy zatrąbił.
i powstał wielki gorąc i topiły się
lody, i wielka woda zalała ziemię.
i nastał głód.
I drugi anioł zatrąbił:
i złe duchy skaziły powietrze, wodę i pokarm.
Od tych plag została zabita trzecia część ludzi.
I trzeci anioł zatrąbił:
i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza,
mówiący do trzeciego anioła, który miał trąbę:
„Uwolnij aniołów zagłady,
związanych nad wielką rzeką Indusem!"
I zostali uwolnieni aniołowie,
by pozabijać trzecią część ludzi.
I spadły z nieba wielkie gwiazdy, płonące jak pochodnia,
a spadły na trzecią część rzek i na źródła wód.
i zginęła trzecia część ludzi.
I czwarty anioł zatrąbił:
i została rażona trzecia część słońca ,
i dzień nie jaśniał w trzeciej swej
części, i zaczęła się Zima.
I ludzie zapomnieli, czym są ich maszyny
Stali się jak wilki
I nastał wielki głód, i wielki strach.

I piąty anioł zatrąbił:
i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię,
i dano jej klucz od studni Czeluści.
a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
A z dymu wyszli Tamci.
I szósty anioł zatrąbił:
I ujrzałem w widzeniu Tamtych,
mających pancerze barwy granitu.
a z macek ich wychodzi ogień, dym i siarka. I
dano im władzę szkodzenia ludziom.
A gdy siódmy anioł zatrąbi,
w niebie rozlegną się donośne głosy mówiące:
„Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego
Pomazańca i będzie królować na wieki wieków".
Potem Świątynia Boga w niebie otworzy się,
i Arka Jego Przymierza ukaże się w Jego Świątyni, I
pochwyceni będą Tamci, a z nimi ich Sługusi,
Żywcem wrzuceni zostaną do ognistego jeziora, gorejącego
siarką. I nadejdzie nowe niebo i ziemia nowa,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły.

Warszawa
Jan leżał na pryczy w baraku dla robotników. Cały dzień pracy na
podziemnej farmie dawał mu się we znaki. Ale był tak szczęśliwy, że
niemal gwizdał z radości.
Wreszcie wydarzyło się coś, co rozbiło szarą rutynę niewolniczej
pracy. A dzień zaczął się jak każdy inny. Pobudka, posiłek, wymarsz na
farmę. Tam nudna robota, cały dzień spędzali pod ziemią. Rolnicze
zaplecze Warszawy nie przypominała niczego, co Jan widział wcześniej.
Teraz dowiedział się, skąd pochodziła żywność dostarczana do ich osady
(na powierzchni nic już nie rosło). Krążyło wiele opowieści o
zaawansowanej technice Tamtych, spychającej w cień nawet osiągnięcia
ludzi sprzed Katastrof, Jan kilka razy widział już ich maszyny, lecz na

farmie pierwszy raz obcował z tymi tajemnicami na co dzień. Owoce,
warzywa i zboża rosły w tunelach pod Warszawą, w sztucznym świetle,
wisząc w powietrzu. Korzenie każdej rośliny były podłączone do rurek,
dostarczających substancje odżywcze. Kilku Tamtych (widząc ich
codziennie, Jan przynajmniej w części pozbył się atawistycznego lęku)
kierowało systemem przy pomocy specjalnych automatów. Jednak mimo
całej tej wspaniałej maszynerii, w ogromnej sieci tuneli było dużo
fizycznej pracy do wykonania. Tym zajmowali się oni – więźniowie. Na
szczęście, nadzorujący ich Sługusi byli stosunkowo łagodni. Robotników
trzymano w ryzach, ale nie gnębiono. Działo się tak pewnie dlatego, że
Tamci wymagali od swoich popleczników, by więźniowie pracowali
efektywnie. Zresztą kilku ludzi, którzy jako nadzorcy posunęli się za
daleko wobec skazańców, teraz razem z dawnymi ofiarami pchało taczki i
nosiło pakunki.
Chociaż praca nie była trudna, Jan czuł się fatalnie. Został wyrwany
ze swojej wspólnoty, tu był najmłodszy, często więźniowie na nim
wyładowywali swoje rozgoryczenie. Stracił zupełnie rachubę czasu, każdy
dzień wyglądał tak samo. Powiew radości i nadziei odczuwany w konwoju
zniknął. Modlił się jednak żarliwie, prosząc Boga o znak. I właśnie dzisiaj
został mu on dany.
Wraz z innymi robotnikami wracał do baraków. Krótki, szary dzień
Zimy miał się ku końcowi, lecz mogli maszerować spokojnie – w
Warszawie w niektórych miejscach na ulicy wisiały dziwaczne szklane
urządzenia wytwarzające sztuczne światło. Eskortowało ich kilku
strażników, niezwracających jednak przesadnej uwagi na więźniów. Nikt
nie wierzył, by ktoś ośmielił się uciec w Warszawie, zamieszkanej przez
wielu Tamtych (mieli tu swój Pałac). Dlatego Sługusi w najlepsze
flirtowali z jedną z robotnic, Zofią. Kobietę otaczała powszechna pogarda,
szeptano o niej najgorsze rzeczy. Teraz szła ramię w ramię z dwoma
mężczyznami, śmiali się, szeptali, znaki sobie dawali, oczami mrugali.
I korzystając z rozprężonej atmosfery, w pewnym momencie jeden z
maszerujących obok Jana więźniów zaczął coś rysować czubkiem buta w
błocie. Ryba!
Chłopak z Poznania oczywiście zrozumiał ten znak. Zgodnie z
kanonem rzucił do mężczyzny:
– Dokąd idziesz?
– Za dwa dni, barak piąty, gdy wszyscy będą spali.

Teraz, leżąc na wąskiej, twardej pryczy, Jan pierwszy raz nie czuł jej
niewygody. Tak, dzisiaj Bóg dał mu znak. Nie jest tutaj sam. Żarliwie
odmawiał dziękczynne modły.
Pewnego dnia wieczorem strażnicy powiedzieli im, że jutro nie idą
do pracy i mogą dłużej pospać. Dostali też lepszy posiłek, pojawiła się
nawet „liściówa" (uważany za przysmak aromatyczny wywar z liści i
grzybów). W baraku zapanowało podniecenie. Starsi więźniowie
tłumaczyli, że jutro Tamci obchodzą święto. Dla więźniów jest to dzień
wolny od pracy, ale zostaną zmuszeni do uczestniczenia w
uroczystościach.
Po raz pierwszy od wielu dni Jan porządnie się wyspał i po raz
pierwszy mógł obejrzeć Warszawę (konwój, w którym szedł z Poznania,
dotarł na miejsce, gdy już było ciemno).
Ogród kikutów. W półmroku dnia pozostałości niegdyś wysokich
wież tego miasta wciąż robiły wrażenie. Jakie wspaniałe musiało ono być
przed Katastrofą! Teraz pozostało jedno ogromne rumowisko z
wystającymi szkieletami budowli. Pomiędzy stosami gruzów topniejący
śnieg zmieszany z popiołem utworzył czarne jeziora. Wśród odłamków
budowli gnieździły się trujące stworzydła, nazywane „kolczatkami" –
szczątki dawnego królestwa przyrody, które przeżyły na powierzchni,
zmieniły się drastycznie. Na skutek promieniowania i skażenia
chemicznego doszło do wielkiej liczby mutacji, co doprowadziło, wspólnie
z trudami walki o byt w ciężkich warunkach, do powstania dziwacznych,
symbiotycznych organizmów, ni to zwierząt, ni to grzybów, ni to roślin.
Kolczatki pączkowały jak grzyby, miały kolce i szczątkowe liście, a także
możliwość poruszania się (choć bardzo ograniczoną). Strasznie trudno
było je wyplenić, w końcu Tamci uznali, że wygodniej będzie skromnie
karmić stworzydła, by siedziały w miejscu i przestały wędrować po całym
mieście.
Jana najbardziej cieszyło rozbicie monotonii. Krótko po euforii,
wywołanej odnalezieniem wiernych Kościoła pośród więźniów, znów
popadł w przygnębienie. Warszawscy wyznawcy Siódmej Trąby różnili się
od tych z Poznania. Ośmioosobowa gmina dzieliła się na dwie frakcje –
jedni nazywali siebie grekami (mówili, że grek w dawnym języku
oznaczało prawdziwy), a drudzy papistami (choć nie umieli dokładnie
objaśnić, co to znaczy, przyznawali temu słowu wielkie znaczenie).
Czasami nawet ostro kłócili się podczas spotkań. Jan widział już konflikty

między wiernymi w Poznaniu, ale tu było dużo gorzej. Obie grupy starały
się urobić chłopaka na swoją modłę, posuwając się nawet do
szykanowania. I grecy i papiści twierdzili, że tam w Poznaniu nie ma
prawej wiary, kazali mu się modlić inaczej, a wyśmiali go, gdy na
określenie pokarmu wspomnianego w Piśmie użył słowa „pyra". Mimo
wszystko Jan trzymał się z nimi. A co miał innego zrobić? Jednak przy
tym wszystkim nawet święto Tamtych, sług złego ducha, była pożądaną
odmianą.
Cieszył się zwłaszcza, że zobaczy Pałac. Słyszał o nim już jako
dziecko. Wprawdzie dziś budowla ta funkcjonowała wyłącznie dzięki
mocy Tamtych, którzy obrali go sobie za siedzibę, ale wybudowano go w
czasach przed Katastrofami. Legendy dotyczące jego powstania nie były
ze sobą zgodne – według niektórych, za jego powstanie odpowiadali
bliżej nieokreśleni nieprzyjaciele (których jednak nie utożsamiono z
Tamtymi). Wszyscy zgadzali się jednak co do jednego – o Schronie tak
naprawdę nic nie wiadomo, może to tylko bajdurzenie marzycieli.
Natomiast Pałac, choć zbrukany przez Tamtych, naprawdę stanowił
kawałek dawnego świata, dowód potęgi ludzkości.
Już idąc, Jan patrzył na niego, jak piął się nad Warszawą –
wspomnienie, symbol, niebo. W koło gruzy i zwaliska, a nad wszystkim
goreje on, piękniejszy niż pałace z baśni o zaklętych księżniczkach,
wieńcząca go iglica niknęła gdzieś w chmurach, niedosiężna dla ludzkich
oczu. Jarzył się tysiącem okien, płonął niczym znicz. Ale to nie był ogień,
to było to cudowne światło, od którego rosły też rośliny na ich farmie.
Sięgająca chmur budowla, rozświetlona blaskiem jaśniejszym niż słońce
– właśnie tak Jan wyobrażał sobie splendor starego świata.
Wokół pałacu stało kilkudziesięciu Tamtych. Ich olbrzymie,
czworonogie cielska błyszczały w świetle lamp pałacu. Ale nawet to nie
mogło Janowi zepsuć tej wielkiej chwili. Wspaniałość Pałacu
udowadniała, że nie zawsze człowiek jęczał pod jarzmem Tamtych i że
nawet czarne technologie prześladowców nie mogą się równać z utraconą
wielkością ludzi. Przecież przed Katastrofami, przed Piątą Trąbą, Tamci,
mimo swych ogromnych rozmiarów i siły, byli jak zwierzęta. Gdy zabrzmi
Siódma Trąba, Bóg oczyści ziemię z tego plugastwa i nadejdzie Nowe
Jeruzalem!
I gdy tak stał zachwycony, usłyszał za plecami kobiecy głos.
– Pierwszy raz widzisz Pałac.
Odwrócił się zaskoczony. Zofia.

Kobieta cieszyła się złą sławą miedzy więźniami, więc Jan nic nie
odpowiedział. Ona jednak nie rezygnowała:
– Nie chcesz ze mną rozmawiać. Twoi współwyznawcy pewnie mnie
obgadywali!
Jan rozszerzył oczy. Jednak byli za mało ostrożni! A jeśli ona wyda
ich Sługusom... Dopiero po dłuższej chwili wydukał, chcąc grać
niewiniątko:
– Jacy współwyznawcy?
Ale jego zdziwienie było bardzo dobrze widoczne. Zofia roześmiała
się.
– Myślisz, że nie wiem, że należysz do Kościoła Siódmej Trąby? Ale
widzę, że dziś nie trzymasz się ze swoimi.
– Mówisz głupoty. – Chciał odejść, ale chwyciła go za ramię.
– Chyba nie chcesz być jak Piotr? Nie bój się, nie wydam was.
– Czego chcesz?
– Po prostu mi cię żal. Modlisz się do demona kłamstwa. – I
spojrzała mu w oczy. Ludzie Zimy byli brzydcy. Skażenie, choroby i głód
odbijały się w pokracznych sylwetkach, pokiereszowanych twarzach,
niezdrowej skórze. Zofia też była brzydka, miała szkaradną bliznę na
policzku, brakowało jej kilku zębów. Ale obcisła szata uwidaczniała
kobiece kształty, rysy jej twarzy cechowała regularność, a oczy miała
zielone jak... Jan przypomniał sobie słowa z nadpalonej stronicy,
odnalezionej kiedyś w jednej z piwnic – „Oczy jak chryzolit". Zielony
kamień, o którym mowa też w Piśmie, stanowił dla Jana symbol czegoś
pięknego, czego nie umiał nazwać. I właśnie takie były oczy Zofii. Gdy
kobieta patrzyła na niego, czuł chęć rozmowy, choć wiedział, że powinien
zostawić ladacznicę Sługusów.
– O czym ty mówisz?! – niemal krzyknął. Zakłopotanie
instynktownie przykrywał agresją.
– Obserwowałam cię. Nie jesteś tak tępy jak inni więźniowie i
posiadasz łaskę wiary. Żal, że czcisz demona. Czy nie zastanawiałeś się
nigdy, dlaczego twój bóg stworzył świat, w którym ludzie jęczą pod
brzemieniem Tamtych?
– Ale to kara za nasze grzechy! I nadejdzie czas odkupienia!
– Naprawdę sam w to wierzysz, czy kazali ci w to wierzyć rodzice i
przyjaciele? Dlaczego twój bóg karze za grzechy właśnie wiernych, a nie
Tamtych i Sługusów? I jeśli jest najczystszą miłością, to dlaczego zesłał
Katastrofy? Chrystus uczył przebaczenia, a według waszej wiary plagi

sześciu trąb sześciu aniołów skazały świat na los Sodomy i Gomory! Czy
naprawdę myślisz, że ten sam bóg, który posłał Zbawiciela, mógł przekląć
ludzi? Czy Pan Baranka może być stwórcą Tamtych?
– O czym ty mówisz? W Piśmie jest napisane...
– Co to jest Pismo. Kto jest autorem Pisma?!
– Ludzie natchnieni przez Boga!
– Ty naprawdę w to wierzysz? To dlaczego twoi współwyznawcy w
Warszawie mają inne Pismo?
– Nie mogę cię słuchać, to grzech!
– Ty możesz mnie zrozumieć. Czy nigdy nie miałeś uczucia, że jest
w tobie iskra czegoś jaśniejszego, wyższego? Czy nigdy nie pomyślałeś, że
wrzucono cię w ten mroczny świat Zimy, ale twoja prawdziwa ojczyzna
jest gdzie indziej?
Wtedy podszedł Paweł, jeden z członków Kościoła Siódmej Trąby.
Odepchnął Zofię.
– Zostaw go, suko!
Kobieta ze spokojnym uśmiechem powiedziała:
– Jan, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. – A Pawła
obrzuciła pogardliwym spojrzeniem, wydymając wargi.
Ten zaklął i rzucił do Jana:
– Tylko się z nią nie zadawaj. Ona tak każdego młodszego.
Jan był nerwowy przez najbliższych kilka dni. Wzruszenie
widokiem Pałacu, nieprzyjemna sytuacja wśród wyznawców, słowa Zofii
– wszystko to nie dawało mu spokoju. Bardzo chciał porozmawiać z
kobietą, pokazać jej, że nie ma racji. Ale zasiane ziarno wątpliwości
kiełkowało, zresztą sam wcześniej miał podobne myśli – słuchając
docinków wiernych, gdy patrzył na spasione cielska Tamtych wśród ruin
Warszawy, gdy wyzywali go Sługusi. A nocami, pod powiekami, pojawiała
się Zofia, jej oczy, szyja, piersi...
Wreszcie, gdy wracali z farmy, Zofia szepnęła mu:
– Przyjdę po ciebie w nocy, czekaj przed barakiem.
Kobieta była w dobrych układach z Sługusami, dlatego wartownik
pozwolił im oddalić się od baraków. Siedzieli na zwalonej kolumnie i
milczeli. Jan nie wiedział, jak zacząć rozmowę. Zofia odezwała się
pierwsza:
– Przemyślałeś to, o czym mówiłam?
– Dlaczego nazywasz Boga kłamliwym demonem?

– Bo prawdziwy Bóg nie jest budowniczym okrutnego świata.
Przecież wiem, że i ty czujesz, że tak naprawdę nie należysz do Ziemi.
Opowiem ci o prawdziwym Bogu. Od zawsze istnieją dwie zasady.
Mówimy dobro i zło, pokój i wojna, światło i ciemność, doskonałość i
ułomność. Światłość jest niezmienna i trwa, kontemplując samą siebie.
Ciemność jest jak wściekły pies, gryzący własny ogon. To tylko symbole,
lecz tu, na Ziemi, w świecie materii, nie możemy tego pojąć inaczej. Ale
nie zawsze byliśmy zanurzeni w tym gnoju. – Zofia spojrzała w niebo. –
Jeszcze przed powstaniem świata i czasu, ciemność rozszarpywana
wewnętrzną walką wtargnęła w granice dobra. Ze światłości wyłonili się
archaniołowie i wyruszyli na wojnę przeciwko mrokowi. Pokonali Zło, ale
niektórzy stali się jego ofiarą. Najpotężniejszy z demonów ciemności,
Szatan, nazywany też Jahwe, zapragnąwszy uwięzić pokonane cząstki
światłości, stworzył świat – więzienie.
– Nie wierzę w ani jedno Twoje słowo!
– To spójrz na zło i zepsucie, które cię otaczają. Materia jest
skażona. Wszystko w świecie nosi piętno niedoskonałości. Czy dobry i
wszechmogący Bóg stworzyłby świat śmierci, w którym każde stworzenie
może żyć tylko zabijając i pożerając inne stworzenia? Pomyśl o odorze
rozkładających się ciał, smrodzie odchodów, o zgniliźnie i zepsuciu. Czy
to ma być dzieło światłości? A sam, czy nigdy nie wstydziłeś się, że
śmierdzisz, że sikasz, nie upokarzał cię głód i choroba? – Nie czekała na
odpowiedź, jej oczy błyszczały, gdy mówiła. – Tu, na ziemi, jesteśmy
uwięzieni w materii, ale każdy z nas nosi w sobie iskrę nieśmiertelnej
duszy. Ten świat to pułapka! I ty modlisz się do jego stwórcy!
Jan chciał się zdecydowanie sprzeciwić, ale od słów Zofii kręciło mu
się w głowie. Było coś jeszcze – bliskość jej ciała, już niemal przytulała się
do niego. Czuł się jakby podłączony do jednej z wielkich maszyn na
farmie, nerwowo zaciskał spocone dłonie. W końcu wyszeptał:
– Nie, nie! Zło to kara za grzechy przeciw Bożemu prawu!
– Zło to właśnie twój bóg i jego prawo. Nasze dusze są przykute do
materii i nawet śmierć oznacza pozostanie w kręgu wcieleń. Ale ten zły
stwórca jest ułomny, jego pułapka na światłość też jest niedoskonała.
Chrystus, posłaniec światłości, wskazał drogę odkupienia.
– To dlaczego nazywasz mój kościół fałszywym?
– Bo nauka Chrystusa i innych posłańców została zbrukana.
Dotarły do nas tylko strzępki. Ja też kiedyś byłam wierną jednej z sekt
fałszywej religii. Pewnego dnia przybył do nas nauczyciel, i odsłonił nam

prawdziwą drogę wiary. Ale dość na dzisiaj. Przemyśl to, co ci
powiedziałam...
Cały czas, podczas rozmowy przybliżała się do niego. I gdy
wypowiadała ostatnie słowa, Jan czuł jej brzuch na swoim brzuchu, jej
ręce oplatające jego szyje. Zaczęli się całować.
– Tak, Warszawa. Wtedy dowiedziałem się o Kasandrze... –
pomyślał Jan. Siedział w ogrodzie, na ławce pod owocowym drzewem.
Wspominał.
Dzisiaj miał dokonać wyboru.

Tatry
Padał śnieg. Jan, choć myślał, że dobrze się przygotował na pogodę
w górach, czuł, że długo już nie wytrzyma. Tatry okazały się być czymś
zupełnie innym niż myślał, słuchając opowiadań w Nowej Hucie. W
osadzie, znajdującej się w ruinach dawnego miasta, współwyznawcy Zofii
dali mu ekwipunek potrzebny na wyprawę w góry i przestrzegli go przed
największymi niebezpieczeństwami. Ale nikt nie chciał iść z nim.
Do nauki Zofii, kasandryzmu, choć na początku wydała mu się
odrażająca, przekonał się szybko. Dawała odpowiedź na wszystkie
wątpliwości, które wcześniej nosił w głębi duszy. A przecież pierwsza
kobieta jego życia uczyła go nie tylko o iskrze uwięzionej w materii oraz
dobrym Bogu i złym stwórcy. Według doktryny wyznawanej przez Zofię,
materia sama w sobie jest zepsuciem całkowicie obcym światłości.
Obojętnie, co dzieje się z ludzkim ciałem, jest to zło, ale nie może ono
skazić duszy, iskry z innego świata. Nie ma więc grzechu cielesnego, nie
ma różnicy między uleganiem żądzom a ascezą, bo grzeszy ciało, które i
tak jest potępione, a dusza i tak pozostaje czysta. Nie trzeba więc
powstrzymywać pragnienia. Dlatego Zofia bezwstydnie oddawała się
Sługusom, w zamian za przywileje. I dlatego jej spotkania z Janem nie
były tylko wykładami wiary.
Na wspomnienie Zofii jakby sopel lodu przebijał mu serce. Zabili ją!
Wcześniej jednak zdążyli przygotować ucieczkę. Na południu, w ruinach
Krakowa, istniała wioska kasandrystów, współwyznawców Zofii, a teraz
też i Jana. W okolicy nie było żadnych osad kontrolowanych przez
Tamtych, dlatego Nowa Huta stanowiła prawdziwą oazę wolności. Zofia

wiedziała, że sama nie zdoła dostać się tam z Warszawy, ale liczyli, że we
dwoje się uda. Jednak gdy spotkali się noc przed ucieczką, jeden z
wyznawców Kościoła Siódmej Trąby nakrył ich i dźgnął Zofię nożem.
Wyrwawszy broń mężczyźnie, Jan w furii pochlastał mu gardło. Chciał
zostać z Zofią, ale ta, brocząc krwią, kazała mu uciekać, zanim go
schwytają, zaklinając się na światłość.
Jan nie wiedział, czy ocalenie zawdzięcza szczęściu, dobremu
planowi czy temu, że w obozie bardziej przejęto się śmiercią dwóch
więźniów niż ucieczką trzeciego. Po ośmiu dniach kluczenia dotarł do
Nowej Huty (Jan nie wiedział, co znaczy Huta, i skąd słowo Nowa,
powiedziano mu, że to po prostu tradycja związana z tym starożytnym
miejscem), gdzie w majestatycznych ruinach fabryk żyli kasandryści.
Dzięki wcześniejszym naukom Zofii, został przyjęty do ich wspólnoty.
A teraz Jan był sam, otoczony nieprzyjazną ciszą gór. Szedł korytem
zastygłego potoku. Z obu stron otaczały go kikuty drzew, sterczące czarne
kształty, widmowa puszcza. Wszystko było nieruchome, półżywe.
Najgorsze, że Jan nie znał drogi. Wiedział tylko, że legendarny Schron
naprawdę ukryty jest gdzieś w tych górach. W Nowej Hucie dowiedział
się, że schron krakowski uznawany jest za zniszczony i zasypany, więc
tylko tam czekać może na niego Trąba Kasandry, prawdziwa nadzieje na
odkupienia, a nie miraż w rodzaju Siódmej Trąby.
Chłopak nie mógł już maszerować dalej, zresztą powoli szarość dnia
zastępowała nieprzenikniona ciemność nocy. Wokół pustka, jakby Ziemia
była niezamieszkana. Uznał, że nadszedł czas na postój. Kilkadziesiąt
kroków dalej znalazł dobre miejsce na odpoczynek – skalną wnękę. Choć
był potwornie zmęczony, zmusił się, by wyszukać wśród martwych drzew
kawałki nadające się na ognisko. Wtem rozległo się wycie. W Krakowie
przestrzegano go, że w górach żyją niebezpieczne stworzydła i ludzie, ale
według kasandrystów, raczej nie odważą się zaatakować człowieka. Mimo
wszystko Jan najeżył się, usłyszawszy przeciągły skowyt.
Udało mu się rozpalić ognisko. Wreszcie mógł ogrzać się i odpocząć.
Patrzył w ogień. Płomień był żywiołem oczyszczenia. Kasandryści wierzyli,
że po śmierci człowiek ostaje we władzy złego demona, odradza się w
kolejnej materialnej formie. Ale dla Wiedzących istnieje droga zbawienia,
objawiona przez Chrystusa. Pierwszym stopniem ku wolności jest
świadomość boskiej natury duszy człowieka, więzionej w ciele. Drugi
stopień to nagła śmierć, taka, by demon stróż nie zdołał przygotować się na
przejęcie duszy (nie mogło to być więc przygotowywane samobójstwo

czy zabójstwo). Trzecim jest obrzęd całopalenia, przeprowadzony w
zgodzie z rytuałem. Ogień przynosił wyrwanie ze świata materii i powrót
do światłości. Ale ile wieków mogło trwać, zanim wszyscy ludzie pokonają
te trzy stopnie?
Odkupienie światłości miała przynieść Trąba Kasandry.
Ciesząc się ciepłem i podgryzając suszone mięso, Jan rozmyślał. Ile
jeszcze będzie w stanie tak iść? Bracia z Nowej Huty wyposażyli go w
namiot, śpiwór oraz specjalne ciepłe ubranie z dziwnego, śliskiego w
dotyku tworzywa, a także zapas żywności. Jednak trudy wędrówki po
górach przekraczały jego siły. Wszyscy kasandryści pobłogosławili jego
zamiar, ale brakowało im religijnego żaru, musiał iść w góry sam. Trochę
go rozczarowali. Choć posiadali Wiedzę, byli jednak normalnymi ludźmi,
w słowach pogardzali upodloną kondycją światłości skażonej materią, ale
bali się zaryzykować wygodne życie. Nowa Huta był dobrym miejscem do
życia. Ale Jan nie chciał się tym cieszyć, obrzydło mu wszystko.
Wyruszył w Tatry na poszukiwanie Schronu.
Tam Wiedzący sprzed Katastrof ukryli swój największy skarb –
Kasandrę. Nauka kasandrystów zmieniła poglądy Jana na przeszłość –
także przed Katastrofami ludzie byli niewolnikami demona, tyle że
nieświadomymi, teraz zaś wydano ich na pastwę Tamtych – pół–
zwierząt, pół–demonów powołanych przez spadającą gwiazdę (tu Kościół
Siódmej Trąby i kasandryści byli zgodni). Na szczęście, Wiedzący sprzed
Katastrof, potrafili wykorzystać niedoskonałość Stwórcy i obrócić jego
dzieło przeciwko niemu. Technikę, ten wytwór materii, jeszcze bardziej
wiążący człowieka z Ziemią, zamienili w narzędzie Zbawienia. Tym był
projekt Kasandra. Słudzy władcy tego świata, Tamci, szukali Schronu,
chcąc go zniszczyć, lecz nie byli w stanie. Do Schronu mógł dotrzeć tylko
przez współczucie wiedziony prawdziwy Wiedzący. I on będzie mógł
uruchomić program, a wtedy zabrzmi Trąba Kasandry, co będzie
sygnałem do eksplozji kilkuset potężnych bomb wodorowych,
rozmieszczonych w różnych miejscach świata. Ziemia spłonie w ogniu, i
poprzez płomień iskry wrócą do światłości.
Ognisko dogasało. Korzystając z resztek światła, Jan rozbił namiot.
Pora na sen.
Wśród kikutów widmowego lasu wyły stworzydła.
Minęło pięć dni. Zapasy żywności Jana kurczyły się niebezpiecznie
szybko. Codzienny marsz wśród gór, po śniegu pozbawiał go wszystkich

sił. Nocami stworzydła dochodziły coraz bliżej. Żadnych śladów Schronu.
Dziś niemal cały dzień maszerował pod górę, czuł się gorzej niż podczas
najcięższych dni na farmie w Warszawie. Od pewnego czasu wydawało
mu się, że dostrzega ogniki między drzewami, ale spisał to na karb
wyczerpania.
Nie wiedział nawet, jak się modlić. Skoro ten świat jest domeną
złego – skąd miała nadejść pomoc? Brnąc przez zaśnieżone góry, pod
pustym, szarym niebem, Jan tęsknił do życia w Poznaniu, gdy wszystko
było jeszcze jasne.
Zbliżała się noc. Zaczął rozglądać się za miejscem, w którym mógłby
rozbić namiot. Ile jeszcze nocy przetrwa w górach. A może to wszystko
nie ma sensu i lepiej zawrócić do Nowej Huty?
Kątem oka dostrzegł z prawej strony jakiś ruch i błyski. Stanął,
wpatrując się w ciemność. To były trzy stworzydła! Powoli podchodziły
coraz bliżej. Ich cielska porośnięte były fosforyzującym futrem. Poruszały
się bezszelestnie, nie zapadając się w śnieg. Choć stworzydła były
niewielkie i wychudzone, to mimo półmroku Jan widział ich wielkie,
pełne zębów paszcze, co dawało do zrozumienia, że nie przyszły się łasić.
Muszą być bardzo głodne, inaczej nie zaatakowałyby człowieka.
Zdjął plecak, chciał wyciągnąć coś do jedzenia, mając nadzieję, że
zostawią go w spokoju, jeśli da im jakieś żarcie. Ale gdy zaczęły biec,
wpadł w panikę i rzucił się do ucieczki.
Kilkadziesiąt kroków dalej opanował się. Stworzydła zajęły się jego
plecakiem. Co on zrobi bez ekwipunku?
Zastygł nieruchomy. Wtem stworzydła znowu ruszyły w jego stronę!
Biegł, zmuszając wycieńczone ciało do wielkiego wysiłku. Zapadał się po
kolana w śnieg, bolały go wszystkie mięśnie, mroźne powietrze
Tatr piekło przy każdym wdechu. Strach wyzwolił w nim szaleńczą siłę,
ale na dłuższą metę nie mógł pokonać wielkiego zmęczenia. Nogi plątały
się, wreszcie Jan runął jak długi w biały puch, zahaczywszy o coś.
To się nie może tak skończyć! A może lepiej niech wreszcie będzie
pod wszystkim?... Stworzydła jednak nie nadchodziły. Ale on nie miał siły
się podnieść. Chciał chociaż chwilę odpocząć. Śnieg wcale nie był taki
zimny, otulał go jak ciepła kołdra. Wiedział, że to najgorsze, co może
zrobić, zasnąć zmęczony na śniegu, gdy w okolicy kręcą się drapieżniki,
lecz przymknięcie oczu choćby na moment mogło być jak dotyk
światłości. Zaraz wstanie i znajdzie jakieś lepsze schronienie. Teraz chce
choć chwilę odpocząć.

Wokół zapadała górska noc. Rozległo się wycie. Nastała ciemność.

Wybór
Jest taki moment chwilę po przebudzeniu, gdy wraca świadomość.
Człowiek znajduje się jeszcze we władzy snu, ale już zapomina, o czym
śnił, albo dostrzega, jakie to było nierealne. Powoli zaczyna ogarniać
jawę, podporządkowuje się jej. I już za moment ta chwila zawieszenia
między dwoma światami będzie tak samo nieuchwytna jak sen.
Ale Jan długo nie mógł dojść do siebie. Realność była dziwniejsza
od snu.
Z obrzydzeniem zdał sobie sprawę, że jest w wodzie. Od szyi w dół
ciało miał zanurzone w zbiorniku. Nie, to nie była woda, tylko dziwna
ciecz. Poruszył palcami i poczuł jej dużą gęstość. Czuł, że coś ma na
głowie, ale nie mógł sprawdzić co, kątem oka widział białą powierzchnie i
wystające kable. Na suficie kolejne dziwadło – ruchome obrazy. Czasami
rozpoznawał niektóre spośród kolorowych, zmieniających się kształtów,
ale nie mógł nic z tego zrozumieć. Bolała go głowa i był otępiały.
Ale mimo strasznego położenia, miejsce miało w sobie coś
zachwycającego. Białe ściany pokoju błyszczały; unosiła się w nim
delikatna, słodka woń. Jan, przyzwyczajony do brudnego śniegu, błota i
ciemności, odczuwał instynktowną radość w tym czyściutkim, jasnym
pomieszczeniu.
Czyżby dotarł do celu? Doskonałość pokoju odpowiadała jego
wyobrażeniom o Schronie. Tu znajduje się Trąba Kasandry! Tylko według
podania miał przejść próby, a ostatnie, co pamiętał, to napad stworzydeł i
potworne zmęczenie. Ale może właśnie jego dziwaczne położenie jest
przygotowaniem do prób? Próbował się skupić, ale jego myśli były
zmącone i niejasne.
Chociaż znajdował się nie wiadomo gdzie, uwięziony w
zagadkowym zbiorniku, to miał wrażenie, jakby zapach miejsca przynosił
mu słodycz i spokój. Odczuwał wielką senność, ale po raz pierwszy od
wielu dni nie był zmęczony.
Nie wiedział, jak długo tak leżał między jawą i snem, to zapadając w
nieświadomość, to budząc się. W końcu jednak jego zaczęła mu wracać
jasność umysłu, ustąpiła senność. Leżał, zastanawiając się, co robić.
Wtedy fragment jednej ze ścian zaczął się odchylać. Na mgnienie oka Jan

zastygł. Teraz pozna mieszkańców Schronu, ludzi, którzy zachowali
wielkość świata sprzed Katastrof.
Jednak do pokoju wszedł Tamten!
Był duży, nawet jak na nich, prawie wypełniał całe pomieszczenie.
Potężny kawał mięsa barwy granitu, wysoki jak niemal dwóch ludzi. Jan z
przerażeniem patrzył na pochylającą się nad nim upiorną głowę potwora,
z wielkimi uszami, które mogły wręcz służyć jako wachlarz. Z przodu
twarzy, między dwoma kłami, wyrastała długa macka, jakby połączenie
górnej wargi i nosa. Jan trochę przyzwyczaił się do Tamtych w
Warszawie, ale teraz było to jak nocna mara. Chciał zamknąć powieki, ale
stwór hipnotyzował go spojrzeniem swoich wielgachnych oczu.
Tamten zaczął mówić. Dla Jana był to kolejny szok. Ze Sługusami i
pozostałymi poddanymi Tamci komunikowali się, pisząc (większość
Sługusów potrafiła czytać). Sami rozumieli ludzi, to człowiek nie potrafił
pojąć ich języka. Powiadano, że w mowie tych monstrów wszystko
znaczy, każdy ruch macki i uszu oraz każde drgnięcie głosu, którego
człowiek nie może uchwycić, niesie ze sobą informację. Podobno Tamtym
dla opowiedzenia skomplikowanego wydarzenia wystarczało kilka
dźwięków, tak gęsty był ich język. Ale teraz, choć to niemożliwe, Jan
wszystko rozumiał, mimo że trudno było mu ogarnąć tyle faktów w tak
krótkim czasie.
– Nie bój się. Nie zrobimy ci krzywdy. Nie po to cię uratowaliśmy.
Witamy w naszej bazie. Zapewne dziwisz się, dlaczego nas rozumiesz.
Jesteś teraz podłączony do specjalnych przyrządów, dających ci
możliwość pojąć nasze znaki, jeśli mówimy bardzo wolno. Instalacje
monitorujące odnotowały twoje krążenie w tej okolicy. Widząc, że jesteś
u kresu sił, uratowaliśmy cię przed mutantami i śmiercią z wyziębienia.
– Gdzie jestem? – Pierwszy raz w życiu własny głos wydał się
Janowi taki powolny
– Uprzedzamy cię, że nasze narzędzia pozwoliły nam zbadać twoją
pamięć. Posiadamy informację, że szukałeś miejsca zwanego w
opowieściach ludzi Schronem. Można powiedzieć, że udało ci się. To
miejsce jest źródłem mitów o Schronie, jakkolwiek już choćby sama nasza
obecność sprawiła, że już wiesz, iż te legendy mają niewiele wspólnego z
realnym stanem rzeczy. Mamy świadomość, że boisz się i pogardzasz
Tamtymi, jak ich nazywasz. Nie jestem jednym z nich, aczkolwiek mam
takie ciało.
– To kim jesteś? – zapytał Jan.

– Mówisz „jesteś", aliści nas jest wielość, zawsze działamy i
myślimy razem. Tego twój gatunek wszelako nie może sobie uzmysłowić.
Wiemy, że w twoim umyśle funkcjonuje dziwaczna religia, w której
kluczową rolę odgrywa pojęcie światłości z innego świata. Możesz nazwać
nas wysłannikami światłości.
– Jestem zbawiony? Czy Schron jest światem światłości?
– Nasze badanie wykazało, że wyróżniasz się wysoką inteligencją na
tle współcześnie żyjących homo sapiens (tymi słowami, zgodnie waszą
utraconą wiedzą, nazywamy was, ludzi). Dlatego, nie bacząc na pewne
przeciwwskazania, wyjaśnimy ci wszystko. Wszelako dziś byłby to dla
ciebie zbyt wielki szok. W chwili obecnej najlepiej, byś odpoczywał. Jutro
powinniśmy zakończyć leczenie, uwolnimy cię ze zbiornika. Wtedy
wszystko zostanie ci wyłożone. Bądź przygotowany, że rzeczywisty stan
spraw różni się od twoich wierzeń. A teraz śpij.
Machnął macką. Jan zasnął błyskawicznie.
Tym razem obudził się na leżance w ogrodzie.
„Czy to jest Raj? Naprawdę jestem w świecie światłości?!"
Dopiero po chwili dotarło do niego, że wciąż znajduje się w
zamkniętym pomieszczeniu, tylko trochę większym, gdzie rosły drzewka i
kwiaty. Konstrukcje przypominały farmę, na której pracował w
Warszawie, ale tu było czyściej i ładniej. Nic nie krępowało jego ruchów,
ale wciąż miał na głowie hełm.
Wszedł Tamten. Tym razem Jan był spokojny. Chciał poznać
prawdę. Prawda go wyzwoli.
Stwór zaczął mówić. Ruchy trąby, falowaniu uszu, wysokość i
głośność dźwięków – wszystko to w głowie Jana splatało się w
niesamowicie intensywny przekaz informacji.
– Wysłuchaj nas spokojnie. Czytniki pokazują, że czujesz się
dobrze, a twoja inteligencja i otwartość powinny pomóc ci zrozumieć
wszystko. Skoro szybko z wyznawcy Kościoła Siódmej Trąby stałeś się
kasandrystą, zdołasz przyjąć realny stan rzeczy. Twój potencjał sprawia,
że mamy związane z tobą pewne plany, do których będziemy
potrzebowali twojej wolnej decyzji. Dlatego wyleczyliśmy tylko twoje
ciało, atoli nie zmienialiśmy umysłu. Wysłuchaj nas uważnie i sam
dokonaj wyboru.
– Powiedzieliśmy, że możesz nas nazwać wysłannikami światłości,
ale nie myśl o nas jak bóstwach, choć nasze możliwości przekraczają te

przypisywane przez twoich przodków istotom nadprzyrodzonym.
Najlepiej, byś zaczął myśleć o ideach religijnych jako o symbolach
wyrażających problemy egzystencjalne istoty rozumnej. Zapewne chcesz
wiedzieć, kim jesteśmy i skąd przybywamy. Ty nigdy nie widziałeś na
własne oczy słońca i gwiazd, jednakże nasze badania pokazują, iż
spotkałeś się z ich wyobrażeniami. Gwiazdy to słońca, i tak jak Ziemia
powiązana jest z waszym Słońcem, tak przy innych gwiazdach krążą inne
światy. Między nimi znajdują się niewyobrażalnie rozległe obszary pustki,
odległości między gwiazdami nie sposób sobie uzmysłowić, przykładając
ziemską miarę. My pochodzimy z jednego z tych odległych miejsc.
Przybyliśmy na Ziemię, by ją uratować. W czasach, gdy twoi przodkowie
wstąpili w końcu na ścieżkę rozwoju technologicznego, uruchomili tak
zwany program SETI, poszukując wśród gwiazd obcych istot.
Bezskutecznie. Wspominam to, gdyż my również realizujemy podobny
projekt poszukiwań, wykorzystujący jednak dużo bardziej zaawansowane
technologie. Dowiedzieliśmy się o Ziemi, a przekazane obrazy dały nam
do zrozumienia, że znajdujecie się na drodze do samozagłady. Posiadamy
technologię umożliwiającą podróżowanie przez przestrzeń między
gwiazdami, obchodząc gigantyczną pustkę. Wysłaliśmy więc niewielką
misję na Ziemię, by ocalić was i życie tutaj, a raczej to, co z niego zostało.
Powinieneś docenić to, gdyż to z naszej strony wielka ofiara – znajdujemy
się daleko od macierzystego świata, nasz kontakt z nim jest bardzo
ograniczony. Choć w porównaniu z wami posiadamy i tutaj gigantyczne
możliwości, są one jedynie cieniem naszego potencjału tam. Miejsce, w
którym się teraz znajdujemy, w waszych legendach znane jako Schron, to
jedna z naszych baz. Zapewne chciałbyś wiedzieć, dlaczego przyjęliśmy
formę Tamtych. Znów nie mogę dać ci pełnego wyjaśnienia, gdyż nie
masz odpowiedniej wiedzy. Nasza technologia pozwoliła nam przenieść
się na Ziemię stosunkowo szybko, wszelako ma swoje ograniczenia.
Możemy dokonać transferu tylko niewielkich cząstek, przybyliśmy więc w
formie małej chmury maszyn wielokrotnie mniejszych niż ziarenko
piasku. Dają nam one możliwość manipulowania materią i przenoszą
informację. Jednak ta ilość, którą mogliśmy przetransferować na Ziemię,
była zbyt mała, pojawiła się konieczność uzyskania większych możliwości
fizycznego działania. Ponadto nasze świadomości, zapisane w maszynach,
potrzebowały fizycznych nosicieli. Wybraliśmy ocalałe egzemplarze
zwierząt nazywanych przez twoich przodków Loxodonta Africana. One
były najbardziej zbliżone do naszych macierzystych form. Jednocześnie,

zaczynając realizować naszą misję, uznaliśmy, że odbudowana przez nas
cywilizacja Ziemi będzie miała innego gospodarza niż człowiek.
Wybraliśmy do tej roli tak wygodne dla nas ciała Loxodonta Africana,
przez szereg modyfikacji tworząc istoty nazywane przez was Tamtymi.
Możesz myśleć, że to kara dla waszej rasy, jednakowoż tak nie jest.
Jakkolwiek niszcząc planetę zasłużyliście na straszliwy los, jakkolwiek
ewolucja uczyniła z was drapieżne i egoistyczne istoty, uznaliśmy, że
należy wam dać drugą szansę. Chcemy jednakże, by ludzkość współżyła z
inną rasą rozumną, co pozwoli wam na szybszy, a jednocześnie bardziej
zrównoważony rozwój. Dzięki temu być może unikniecie pułapek, w jakie
może was wpędzić wasza natura.
– Wiemy, że nasze słowa są dla ciebie szokiem. Mogliśmy
wyposażyć cię w tę wiedzę, po prostu manipulując twoim mózgiem.
Wszelako ze względu na czekającą cię decyzję, pragnęliśmy zachować
twoją niezawisłość. A teraz zostawimy cię, byś mógł w spokoju...
– Poczekaj!
Tamten wpatrywał się w Jana. Zapadła cisza. Chłopakowi na usta
cisnęły się setki pytań. Ale po chwili milczenia rzucił tylko:
– Co ze mną zrobicie?
– Dobrze, powiemy ci, chociaż chcieliśmy z tym jeszcze poczekać.
Jesteś jednym z potencjalnie najbardziej inteligentnych homo sapiens, z
jakimi się spotkaliśmy. Dlatego mamy dla ciebie trzy propozycje. Ty sam
wybierzesz jedną z dróg.
– Pierwsza – wiemy, że nasze dzieci, zwane przez was Tamtymi, na
drodze ku realizacji lepszej przyszłości Ziemi nie zawsze wdrażają te
wartości, które chcieliśmy im przekazać. Wszakże nie zapomnieli, że wasi
przodkowie polowali na ich przodków. Mimo wszystkich trudności, nie
chcemy rezygnować z idei dwóch ras rozumnych na Ziemi. Musimy
jednakże sprawić, by ludzie dorównali naszym dzieciom.
Wykorzystalibyśmy twój potencjał i po przeprowadzeniu przez nas
operacji na twoim ciele i umyśle, stałbyś się jednym z przygotowywanych
przez nas nadludzi. Uprzedzamy, że stracisz tak swoją osobowość, aliści
twoje nowe ja byłoby jednym z przywódców ludzkości.
– Druga – przetworzymy twoje ciało na informację, zakodujemy w
maszynach i wyślemy do naszego świata. Tam zrekonstruujemy ciebie w
formie jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej, byś w ramach niewielkiej
kolonii osobników twojego gatunku był przykładem homo sapiens. Nasze
badania wykazują, że zetknąłeś się kiedyś z ideą nazywaną przez waszych

przodków ZOO. Wiedz, że choć nasz projekt może wydawać się ci
podobny, zapewnimy wam warunki, o jakich zwierzęta w ZOO nie mogły
nawet marzyć.
– Trzecia – wymażemy z twojej pamięci część wspomnień i
podrzucimy w pobliże jednej z ludzkich osad. Zaczniesz swoje życia od
nowa, bez świadomości tego, co przeżyłeś i czego się dowiedziałeś oraz
bez nadziei na lepszy los.
– Aparatura wykazuje, że przeżywasz głęboki wstrząs. Wiedz, że nie
musisz decyzji podejmować od razu. Damy ci odpowiednią ilość czasu na
rozważenie tych zagadnień. Oczywiście moglibyśmy sprawić, byś z
radością, myśląc, że to twoja własna decyzja, przyjął pierwszą, drugą lub
trzecią możliwość, jednakże zależy nam na twoim wolnym wyborze,
wyborze przedstawiciela homo sapiens.
Jan klęczał w białym pokoju o ścianach wykonanych z błyszczącego,
białego materiału, w dotyku przypominającego dywan. Chciałby móc się
modlić, ale na próżno, przez gruby pancerz budowli pozaziemskiej
cywilizacji myśli nie płynęły do Boga, a zresztą on sam czuł, że jego wiara
jest jałowa tak jak to miejsce.
Płakał. Wtedy przeklął dzień swoich urodzin. Krzyknął:
– Boże, mój Boże, czemuś mnie
opuścił? Potem dokonał wyboru.
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