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Cala prawda o Planecie Ksi

1. Skrocony urlop komandora Slotha

Dotarlszy do szczytu schodow prowadzacych z plazy na taras pensjonatu, odwrocil sie i spojrzal w strone morza.
Falowalo leniwie, wylewajac sie dlugimi jezorami na bialy piasek, upstrzony kolorowymi parasolami. Promienie slonca,
odbite od wody i piasku, razily oczy Odruchowo dotknal dlonia kieszeni koszuli szukajac ciemnych okularow i w tej samej
chwili przypomnial sobie, ze wlasnie po nie wraca do pensjonatu. Oslaniajac oczy dlonia znalazl wzrokiem Alde - brazowy
ksztalt w poprzek bialego prostokata kapielowego recznika Jak zwykle, zdjela z siebie wszystko, to znaczy te jedyna barwna
szmatke, ktora nosila poza plaza - i teraz lezala twarza w dol, wystawiajac na promienie slonca i publiczny widok swe ladnie
opalone wypuklosci.Przez pierwszy tydzien nie mogl przyzwyczaic sie do tego jej obyczaju, choc wiele mlodych kobiet
opalalo sie w podobny sposob, a nawet paradowalo po - plazy zupelnie nago.

Potem przywykl do tych nagosci, a nawet bawilo go nieco, gdy mezczyzni spogladali najchetniej wlasnie na Alde, mimo
licznych innych obiektow. Bylo mu nawet milo pomyslec, ze jest tutaj z najzgrabniejsza i opalona dziewczyna.

Po czterech tygodniach nieustannie pieknej pogody i codziennego wylegiwania sie na plazy zaczynal juz odczuwac cos w
rodzaju przesytu. Kiedy przed miesiacem opuszczal budynek portu po testach i formalnosciach przylotowych, obiecywal
sobie solennie co najmniej trzy miesiace bezwzglednego lenistwa w mozliwie najlepszym klimacie i w towarzystwie
pierwszej dziewczyny, ktora mu sie spodoba - niezaleznie od tego czy latwo, czy trudno bedzie ja na to namowic.
Mozliwosci zdecydowanej odmowy nie bral w rachube. Z doswiadczenia wiedzial, ze takie rzeczy sie nie zdarzaja.

Bawily go te smieszne reakcje mlodych dziewczyn, ogladajacych prywatnie lub sluzbowo jego karte identyfikacyjna i
odkrywajacych razaca rozbieznosc pomiedzy data urodzenia a wygladem osoby. Zdumienie, niepewnosc, potem spojrzenia
pelne nabozenstwa z odrobina leku, jakby byl szacownym nieboszczykiem:

,,Pan jest pilotem pozaukladowym?" - "Nie, maszynista kolejki waskotorowej" - odpowiadal, albo mowil cos podobnie
idiotycznego. A potem juz szlo zupelnie latwo. Jakby na mocy jakiejs ogolnej, niepisanej i milczacej urnowy, one od razu
przyjmowaly do wiadomosci, ze pilot pozaukladowy po prostu nie ma czasu na zmarnowanie. Wpadl na troche i, zaraz z
pewnoscia odlatuje gdzies - tak, "pewnie do gwiazdozbioru Vega?" Przytakiwal dla swietego spokoju i - aby tego cennego
czasu nie tracic - rezygnowal ze szczegolowych sprostowan, ze Vega to nie gwiazdozbior lecz gwiazda w konstelacji Liry,
a gwiazdozbior to moze byc ewentualnie Waga, po lacinie Libra, ale to nie to samo co Lira; a do tego jeszcze, ze tak w
ogole, to nie lata sie do gwiazdozbiorow, tylko do pojedynczych (a czasem tez podwojnych) gwiazd, jako iz - wbrew temu,
co sobie wyobrazaja liczni durnie uwazajacy sie za wyksztalconych inteligentow, a nierzadko i powazni pisarze od science
fiction - gwiazdozbior nie jest kupka gwiazd poprzypinanych pinezkami do sfery niebieskiej, jedna blisko drugiej i w takich
samych odleglosciach od Slonca...

Kiedys, gdy byl mlodszy, probowal wpajac elementy astronomii i astronautyki roznym nowo poznanym wielbicielkom
pilotow gwiazdowych, wpredce jednak przekonal sie, ze pochlanialo to prawie caly cenny czas przy minimalnych efektach
dydaktycznych.

Alda byla wiec ta pierwsza, ktora wypatrzyl jeszcze nim opuscil astroport. Po wszystkich badaniach i kontrolach, juz na
bramce wyjsciowej, nieopatrznie podniosl wzrok i napotkal te dwa zlotawe krazki, osadzone nieco za szeroko na malej,
troche piegowatej buzi, a bedace oczami dziewczyny oddajacej mu karte identyfikacyjna.

Wlasciwie to ona pierwsza sie odezwala, napomykajac cos o tym, ze dlugo go tutaj nie bylo.

-Duzo dluzej niz ty tu jestes, dziecko - powiedzial usmiechajac sie samymi oczami, bo wiedzial, ze wtedy lepiej widac
wokol nich drobne zmarszczki, ktore wraz ze srebrnymi wysepkami siwiejacych skroni w niewytlumaczalny sposob
rozczulaly zaraz takie smarkate jak ta zlotooka za pulpitem kontroli przylotowej.

Potem wystarczylo mu wyrazic przypuszczenie, ze on - zahukany, biedny przezytek sprzed pol wieku - niechybnie zgubi
sie zaraz w tym nowym swiecie, albo zgola wpadnie pod pierwszy lepszy pojazd. Tym sposobem zyskal przewodniczke
gorliwa do tego stopnia, ze nie opuscila go nawet wowczas, gdy po dwoch dniach pobytu w miescie postanowil odpoczac
na Filipinach.

Raz jeszcze podniosl wzrok na morski horyzont i przez chwile trwal wpatrzony w jakis daleki zagiel, a potem odwrocil sie
powoli i przemierzyl szeroki taras okalajacy pawilon pensjonatu.

Gdy stanal przed kontuarem recepcji, uniosl sie ku niemu maly, smieszny nosek recepcjonistki, dziewczyny z tej wyspy.



-Byl teleks dla pana - powiedziala, podajac mu klucz od pokoju. - Przelaczylam na panski aparat.

-Dziekuje - powiedzial, usmiechajac sie smutno. - Juz mnie znalezli. Szkoda...

Jeszcze przez chwile patrzyl w kasztanowe, waskie oczy dziewczyny, ktora z twarza zwrocona ku niemu oczekiwala
dalszych pytan czy polecen.

Usilowal przypomniec sobie jej imie, ktore tydzien temu przeczytal na sluzbowej plakietce przypietej do jej bluzki.
Pomyslal wtedy, ze gdyby nie bylo Aldy, moglaby byc ta... Teraz przypomnial sobie te mysl, lecz imie wylecialo z pamieci, a
plakietki dzis nie bylo.

"Miesiac to jednak dlugo - pomyslal. - To sa pierwsze oznaki znuzenia monotonia wypoczynku".

Tak bywalo zawsze. Kiedy powracali na Ziemie, wkrotce dopadala ich tesknota za podroza, za wyprawa do nowej,
nieznanej gwiazdy - a gdy osiagali swoj cel, szukali zaraz nastepnych. Planeta, gdzie sie jeszcze nie bylo, dziewczyna,
ktorej sie jeszcze nie mialo... Przypomnial sobie Alde, czekajaca na plazy, lecz mysl o niej nie wywolywala juz takiej reakcji,
jak widok tej malej Filipinki z recepcji...

"Te podroze okropnie pacza charakter - pomyslal gorzko. - Zadnych sentymentow, niczego stalego..."

Skinal glowa dziewczynie za kontuarem i pobiegl na gore, przeskakujac po dwa stopnie. W pokoju odnalazl swe okulary i
oddarl arkusik teleksu ze szczeliny aparatu. To bylo wezwanie z Komendantury. Spojrzal na podpis.

"Sako Nakamura... - probowal sobie przypomniec czlowieka, bo nazwisko wydalo mu sie znajome, i - Do licha, nigdy nie
mialem pamieci do japonskich nazwisk... Moze to byc jakis Nako Sakamura, albo Muko Nakasara..."

Zszedl do holu i kladac klucz przed dziewczyna, poprosil o przygotowanie rachunku i zamowienie miejsca w jutrzejszym
smiglowcu do Manili z przesiadka na samolot do Sydney.

Dziewczyna patrzyla na niego jakby troche smutno, a on przypomnial sobie jej imie. Nazywala sie Estrella.

Imie przywedrowalo tu przed wiekami wraz z hiszpanskimi kolonizatorami wysp. Kojarzylo sie z gwiazdami i kosmosem.

-Jak moglbym pania nazywac, gdybysmy byli przyjaciolmi? - spytal niespodziewanie dla samego siebie.

-Estar - odpowiedziala po chwili milczenia. - Ale pan odlatuje i nie zdazymy sie zaprzyjaznic.

-Zaluje pani?

-Nie wiem. Pewnie zalowalabym, gdyby to nastapilo wczesniej, bo i tak by pan odlecial. A jak ja moglabym nazywac pana?

-Przyjaciele mowia na mnie Sloth. To takie duze, leniwe zwierze.

-Ale pan odlatuje i nie bede mowila do pana "Sloth".

-Ani ja do pani: "Estar". Estar - powtorzyl - Ladnie.

Schodzil powoli schodami w kierunku plazy, powtarzajac bezwiednie w myslach imie dziewczyny, przywodzace
wspomnienie widoku rozgwiezdzonego nieba, jakie widzi sie tylko poza obszarem ziemskiej atmosfery. Odczuwal juz
wyraznie brak widoku tego nieba, zdajac sobie rownoczesnie sprawe, ze gdy znow ujrzy je naprawde, widok ten wywola z
pamieci portret tej dziewczyny z wysp, razem z poczuciem nie okreslonej tesknoty i zalu za czyms, co sie nie dopelnilo,
przemijajac nieodwracalnie i bezpowrotnie.

Waskie oczy starego Japonczyka usmiechaly, sie przyjaznie. Powital Slotha u drzwi gabinetu, poprowadzil do niskiego
stolika z prawdziwym, starym samowarem elektrycznym i wskazal wygodny fotel, sam siadajac naprzeciw.

-Doskonale wygladasz, Sloth. Sluza ci te podroze - powiedzial nie przestajac sie usmiechac.

Najwyrazniej bawilo go zaklopotanie Slotha, ktory wciaz nie potrafil sobie przypomniec, skad mogl go znac ten stary, siwy
czlowiek nazywajacy go przydomkiem, pod ktorym znany byl jeszcze w czasach studiow.

-Nie trudz sie, stary - powiedzial Nakamura. - Zaraz ci przypomne. Jesli dobrze pamietam, zawsze lubiles dobra, mocna
herbate.



Podsunal Slothowi porcelanowa filizanke z parujacym aromatycznym napojem.

-Bylismy razem w naszym pierwszym rejsie - powiedzial. - "Centaurem", do Tolimaka, pod komandorem Stawrowem.

-Och, oczywiscie! - Sloth rozesmial sie szeroko. - Ale to straszna kupa czasu, Sako!

-Po mnie widac, po tobie mniej...

-Po obu z nas nie byloby juz nic widac, gdyby nie te nasze dalekie wycieczki!

Zacieta do tej pory klapka w pamieci Slotha odpadla nagle, odslaniajac cala panorame tamtych lat, cala gromade mlodych
twarzy. Pamietal ich takimi, jacy byli wowczas. Potem spotykali sie rzadko albo wcale, rozrzuceni po roznych zalogach,
penetrujacych odlegle rejony kosmosu.

-Jakos zawsze mijalismy sie, Sako. Kiedy ja wracalem, ty byles zwykle gdzies daleko stad. Nie poznalbym cie, tylko
nazwisko kolatalo mi sie w pamieci, choc nie potrafilem powiazac go nawet z ktoryms z kawalkow mojego zycia.

-Tak, to prawda: o zyjemy po kawalku, Sloth. Moj ostatni kawalek spedzam za biurkiem, jak widzisz. To juz pietnascie lat.
Wrocilem z kolejnego rejsu i okazalem sie zbyt... zmeczony, by leciec w nastepny. Kiedys trzeba sie na to zdecydowac,
wiec zostalem.

Sloth wyczul nutke zalu w ostatnich slowach Sako. Patrzyl na jego siwe wlosy i pocieta zmarszczkami twarz. "Ze
dwadziescia piec lat do przodu" - ocenil machinalnie roznice wieku biologicznego, dzielaca go teraz od bylego rowiesnika.

-Pietnascie lat to sporo - powiedzial, ujmujac w obie dlonie filizanke.

-Oj, okropnie dlugo! - steknal Sako z bolesnym grymasem. - Juz mnie wszystkie kosci bola od tego siedzenia na miejscu.
Ale lepsze to niz bezczynnosc.

-Aha, rozumiem - Sloth zmruzyl oczy, patrzac bezczelnie w twarz swego aktualnego szefa, kierownika Wydzialu Zalog
Miedzygwiezdnych, jak glosila tabliczka na drzwiach gabinetu. - To wlasnie jest powod wezwania mnie tutaj: zebym sie
zanadto nie zasiedzial, tak?

-Wybacz, Sloth. Z gory uznaje za sluszne wszelkie zazalenia i pretensje. Widzialem te dziewczyne, zupelnie niezla i
wcale sie nie zdziwie, jezeli bedziesz na nas wsciekly... Ale sprawa jest diablo powazna i, prawde mowiac, czekalismy na
ciebie...

-Jak to: na mnie? Sloth odstawil filizanke, ochlapujac dlonie goraca herbata. - A ktoz to ja jestem? Po co wam nagle
potrzebny taki... kopalny zwierz, taki mamut z dawnych wiekow? Nie macie, u licha, zdolnych, mlodych ludzi do pracy?

-Widzisz, oni, ci mlodzi, rzeczywiscie sa bardzo dobrzy. Potrafia obslugiwac wszystkie te nowe urzadzenia, o ktorych ani
ty, ani ja nie mamy bladego pojecia. Tylko ze nikt ich tutaj nie nauczy tego, co my zdobylismy daleko stad, na planetach
innych slonc.

-Czyzbys chcial mnie zaangazowac w charakterze wykladowcy?

Sloth juz domyslal sie, o co chodzi, lecz udawal, ze nie ma pojecia, czego od niego chca. To byla jego metoda
postepowania z szefami: dac sie prosic.

-Czy przypominasz sobie sprawe Drugiej Ekspedycji Osiedlenczej?

-Wiem, ze miala wyruszyc... Potem nie bylo mnie przez dluzszy czas, a gdy, wrocilem, oni byli juz w drodze. A potem
znowu mnie nie bylo - przypominal sobie Sloth. - Niewiele wiemy o tym Konwoju.

-Cala, bieda w tym, ze my rowniez... niewiele wiemy o tym konwoju.

-Jak to? A ktoz ma wiedziec?

-Piec lat temu stracilismy z nimi lacznosc. Wiadomo, ze Konwoj dotarl do planety, statki weszly na orbite i... od tego
momentu cisza... Odleglosc wynosi okolo dwudziestu lat swietlnych, wiec...

-Ostatni komunikat pochodzi zatem sprzed dwudziestu pieciu lat. I co zrobiono w tej sprawie?

-Czekalismy, bo... sam rozumiesz, jak niewiele mozna zrobic... W takich przypadkach zawsze bylo za pozno na



cokolwiek i nie wolno lekkomyslnie narazac kolejnych zalog... Ale tym razem chodzi o pare tysiecy osob.

-Wiec ktos tam chce miec spokojne sumienie. - dokonczyl Sloth usmiechajac sie krzywo.

-Nie, Sloth, tu nie o to chodzi. Zapominasz, ze ludzie, ktorzy wtedy decydowali, w wiekszosci juz nie zyja albo sa bardzo
starzy... Zreszta trudno tu winic kogokolwiek...

-No tak... Wiec nie chodzi tu nawet o spokoj czyjegos sumienia. Ani tez zapewne nie chodzi o rodzinne uczucia
ewentualnych krewnych tych ludzi, ktorzy tam polecieli, bo ktoz by martwil sie o losy swego ciotecznego dziadka, ktory
wyemigrowal kiedys na wlasne zyczenie. Moze mi zatem wyjasnisz, dla jakiej oblakanej idei zamierzasz wyslac mnie na
nastepne sto lat w metalowym pudle w proznie, bo wydaje mi sie, ze do tego zmierzasz?

-Poczekaj. Zaraz sie dowiesz - Sako uniosl chuda dlon, jakby chcac powstrzymac potok slow Slotha. - Po pierwsze, nie
na sto lat, bo podczas twojej ostatniej nieobecnosci znowu udoskonalono napedy rakietowe, Zauwazyles chyba, ze za
kazdym kolejnym razem podrozujesz nieco szybciej niz za poprzednim?

-Wiec ile to potrwa?

-W obie strony ze czterdziesci osiem lat.

-Fotonowcem? Macie taki statek?

-To jedna z przyczyn piecioletniego oczekiwania. Nie mielismy go jeszcze rok- temu. Dlatego sprawe trzymalismy w
tajemnicy. Opinia publiczna domagalaby sie podjecia jakichs krokow, a sprobuj wytlumaczyc staremu czlowiekowi, ze
opoznienie startu spowoduje przyspieszenie osiagniecia tak odleglego wydawaloby sie celu.

-Mimo wszystko, czterdziesci osiem lat...

-Dla ciebie bedzie to praktycznie tylko tyle, ile zajmie pobyt na planecie Ksi...

-Co to za planeta?

-To kryptonim... Uzywalismy go w tajnych dokumentach, dopoki ktos nie puscil farby... Informacja przedostala sie do
publicznej wiadomosci i teraz wszyscy trabia o tym gdzie sie da. Rozumiesz, jakie to wywoluje wrazenie: przez piec lat nikt
palcem w bucie nie kiwnal dla ratowania zaginionego Konwoju! A przeciez wcale tak nie jest.

-A teraz chcecie wlasnie uspokoic opinie swiatowa, wysylajac mnie tam dla zbadania sprawy. No dobrze, rozumiem, ze
trzeba to zalatwic, ale dlaczego, u licha musze przerywac wypoczynek? Pare miesiecy nie ma znaczenia, gdy minelo
dwadziescia piec lat od tej domniemanej katastrofy... Bo chyba to musiala byc katastrofa, jesli nie odezwal sie zaden z
czterech statkow, ktore weszly na stacjonarne orbity... Chociaz, prawde mowiac, nie wyobrazam sobie, co by to moglo
byc...

-Wiesz, jest jeszcze cos, o czym nie wszyscy wiedza... - powiedzial Sako powoli.

-No oczywiscie! - ozywil sie Sloth. - Zawsze musi byc cos, co Komendantura ukrywa przed wszystkimi.

-Tym razem ujawnienie pewnych dodatkowych faktow mogloby tylko wywolac niepotrzebne komplikacje i niezdrowa
sensacje. Fakty te zmuszaja nas jednakze do niezwlocznego wyjasnienia, co zdarzylo sie naprawde na planecie Ksi. Otoz
komunikat sprzed dwudziestu pieciu lat nie byl ostatnim sygnalem, jaki nadszedl z tamtego kierunku.

-O! To zaczyna byc bardziej interesujace niz sadzilem.

-Ostatni komunikat od dowodcy konwoju mowil o wejsciu statkow na orbite. Potem bylo pare tygodni ciszy, a kiedy
wszyscy byli tu juz powaznie zaniepokojeni brakiem wiadomosci, nadeszly dwie kolejne depesze. Oto one.

Nakamura wyjal z teczki arkusz, papieru. Bylo na nim zaledwie kilka zdan:

"Konieczna natychmiastowa pomoc..."

"Wszystko przebiega zgodnie z programem. Nie przewidujemy koniecznosci pomocy technicznej w najblizszym czasie''.

-Obie wiadomosci przyszly w odstepie doslownie kilkunasto minut, przy czym pierwsza nie posiada zakonczenia, a druga
- przepisowej formuly koncowej i nazwiska nadajacego. Potem nie odebrano juz naprawde zadnej wiadomosci z planety.



-Macie jakies pomysly, hipotezy? - Sloth uniosl wzrok znad arkusza.

-Tyle Hipotez, ilu dyskutantow - zasmial sie Sako. No, moze troche przesadzilem, ale niewiele. Do tego jeszcze pare
wersji analizy komputerowej przy roznych zalozeniach.

-Obca o Ingerencja? Czy moze mieszkancy innej z planet tego ukladu? Albo samej Ksi?

-Wiesz, jak dokladne sa badania sondami automatycznymi. Ale z drugiej strony, trzeba sobie szczerze powiedziec, ze nie
bralismy pod uwage mozliwosci istnienia istot rozumnych w tamtym ukladzie. A automat eksploracyjny mozna tak
przeprogramowac, ze zaniesie z powrotem takie informacje, jakimi sie go nafaszeruje. Jednakze to nie mialoby sensu.
Gdyby tam zyly jakies istoty na poziomie cywilizacyjnym pozwalajacym rozpracowac nasze automaty, to na pewno bysmy o
tym wiedzieli wczesniej. Poza tym, gdyby nie zyczyli sobie odwiedzin, wymazaliby z pamieci automatow informacje o
warunkach na planecie i zastapili je takimi, ktore wykluczalyby osadnictwo.

-A moze wlasnie chcieli nas zachecic do przybycia, podajac nam za posrednictwem naszych sond sfalszowany
sielankowy obraz planety? Moze znaja nasze warunki z analogicznych sondowan?

-Wszystko to bralismy pod uwage, Sloth. Niczego nowego nie wymyslimy, dyskutujac tutaj. Komputery podaly jeszcze
kilka innych wersji. Trzeba na miejscu zweryfikowac te hipotezy. Chcemy, abys tam polecial. To nie nasz pomysl, to system
informacyjny wybral twoja karte z kartoteki. Tylko ty sie do tego nadajesz.

-Aha. Wiec wszystko bylo ukartowane. Zgodziliscie sie na ten trzymiesieczny urlop wiedzac, ze przerwiecie mi go po
miesiacu.

-Zupelnie inaczej sie wypoczywa, majac w perspektywie trzy miesiace czasu i bez- zaprzatania mysli kolejna wyprawa -
mruknal Sako opuszczajac wzrok.

-To perfidia, stary. Jesli jeszcze powiesz, ze dziewczyna dostala polecenie sluzbowe, by mi umilac ten krotki urlop, to...

-O, nie! Tacy to juz nie jestesmy - zasmial sie Japonczyk. - Gdybysmy chwytali sie takich metod, to raczej
podsunelibysmy dziewczyne, przy ktorej juz po miesiacu mialbys ochote wsiasc w byle co i uciec dokadkolwiek...

-Kto wie, czy nie mam na to ochoty... - mruknal Sloth. - Pamietasz Bromma, ktory wyslal nas w pierwszy rejs? - dodal po
chwili. - On wtedy powiedzial mi tak: "Lec, ilekroc ci to proponuja. Nie pytaj o sens takiego zycia, bo nikt ci nie odpowie, ani ty
sam sobie nie odpowiesz. Dopiero kiedy usiadziesz na tylku gdzies przed jakims pulpitem kontroli naziemnej albo, co
gorsza, za biurkiem Komendantury i nikt juz nie zechce cie nigdzie wysylac, przekonasz sie o tym, ze siedzac na Ziemi ma
sie o wiele wiecej czasu i okazji, by zadawac sobie podobne pytania..."

-Mial racje, do licha. Moge powiedziec ci to samo - powiedzial Sako smetnie. - Ale niestety, kiedys trzeba przestac.

Milczeli obaj, myslac o tym samym. Nakamura - siedemdziesiecioletni stary czlowiek, urodzony w tym samym czasie, co
Sloth, dzis czterdziestoparoletni mezczyzna, ktory nie zamierzal jeszcze wypadac z zakletego kregu owego "zycia po
kawalku", bedacego udzialem pilotow dalekiego zasiegu.

Juz po pierwszym rejsie zostawialo sie wszystko za soba - dom, rodzine, przyjaciol i rowiesnikow. Decyzja o kazdej
nastepnej podrozy kosztowala o wiele mniej wahan i rozterek. Przywykali do zmian, nie usilujac nawet przystosowywac sie
do swiata, w ktorym goscili na krotko, by opuscic go na dalsze kilkadziesiat lat; a kiedy wracali starsi o kilka czy kilkanascie,
wszystko powtarzalo sie znowu. Niektorzy nie wracali, inni rezygnowali z powodu wieku i zdrowia, na ich miejsce przybywali
mlodzi - i tak trwal ten oddzial niesmiertelnych, jak ich nazywano w Komendanturze. "Czasowo niesmiertelnych" - poprawiali
to okreslenie oni sami.

-Dobrze, Sako - przerwal milczenie Sloth.

-Daj wszystkie materialy, jakie macie na ten temat. Odpowiem za pare dni. Wolalbym zebyscie nie wysylali na Ksi
zadnych informacji o tej ekspedycji zwiadowczej.

-Czuje, ze masz jakas wlasna hipoteze. Nie radze jednak zanadto sie do niej przywiazywac, dopoki nie zapoznasz sie z
tym wszystkim - powiedzial Sako, wreczajac Slothowi gruba teczke. - To tylko wyciag z akt sprawy. Calosc dostaniesz W
postaci zapisow dla pamieci komputera w waszym statku.

-Do niczego sie nie przywiazuje, i to glownie dzieki tej cholernej robocie, w ktora sie uwiklalem. A poza tym slysze, ze juz
mowisz o mnie jako o czlonku zalogi... Powiedzialem, ze pomysle. Musze jednak wiedziec, czego sie spodziewacie po tej
ekspedycji. Innymi slowy, jakie jest moje zadanie?



-Przede wszystkim, musicie zbadac aktualna sytuacje na Ksi. Reszte pozostawiamy twojej ocenie i decyzjom... -
Nakamura zawahal sie, szukajac odpowiednich slow. - Rozumiesz chyba, ze nie mozemy z gory okreslic postepowania w
okolicznosciach, o ktorych istocie nie mamy pojecia... Dostaniesz wszelkie pelnomocnictwa, az do... prawa uzycia sily, jesli
to bedzie potrzebne, celowe i...

-Myslisz o podjeciu walki z obca cywilizacja?

-Nonsens... Nie wierze w taka mozliwosc. Ale, powtarzam, otrzymujesz prawo swobodnej decyzji w kazdej sytuacji...

-Wielkie dzieki! - burknal Sloth sarkastycznie. - Bardzo sie ciesze, ze nie kazecie mi uzgadniac wszystkiego z
Komendantura. Czterdziesci lat swietlnych w obie strony...

-Jednak... - ciagnal Japonczyk - byloby dobrze, gdybys wrocil i osobiscie zlozyl raport. Po tych ostatnich dziwnych
meldunkach mamy prawo nie ufac radiowym przekazom.

-Wroce z rozkosza. To jedno jest pewne... o ile bede mial po temu okazje.

-Ciesze sie, ze w tej kwestii nasze interesy sa zbiezne... - Nakamura polozyl chuda dlon na dloni Slotha. - Wrocisz, kiedy
uznasz, ze sprawa jest wyjasniona, ze zrobiles wszystko, co bylo mozliwe i pozadane. Ta podroz nie powinna kosztowac
cie wiecej niz dwa lata, wliczajac w to starzenie sie podczas anabiozy. Nie mozemy wymagac od ciebie zbyt wiele. Zalezy
nam na twoim osobistym zdaniu. Wierze, ze twoje decyzje beda optymalne. Jestes najbardziej doswiadczonym astronauta,
jakim dysponujemy w tej chwili... Inni - albo juz zakonczyli sluzbe, albo sa w dalekich rejsach...

Sloth pokiwal glowa w zamysleniu, i byc moze, w innej sytuacji czulby sie uhonorowany takim zaufaniem Komendantury.
W tym jednak przypadku oznaczalo to podjecie kolejnego ryzyka - moze wiekszego niz wszystkie dotychczasowe...

-Mam nadzieje - powiedzial - ze wszystko sprowadzi sie do problemow natury technicznej. Gdyby wyniknely jakies inne
okolicznosci, rezerwuje sobie prawo do ostroznosci w decydowaniu, az do calkowitej nieingerencji.

-Oczywiscie! Zrobisz wszystko, co Uznasz za stosowne. Najwazniejsze, zebysmy jak najszybciej poznali prawde o
planecie Ksi, w miare moznosci z twojej ustnej relacji. Bedziemy mieli dosc czasu, by przygotowac kilka nastepnych
jednostek o napedzie fotonowym, zdolnych dotrzec tam w razie potrzeby z niezbedna pomoca. Musimy jednak wiedziec,
czy nalezy je tam wysylac... i z c z y m...

-Dobrze, zastanowie sie i odpowiem za dwa, trzy dni... Gdzie mieszkam?

-Zarezerwowalismy ci pokoj w hotelu, blisko astroportu. Mile, spokojne miejsce. A gdybys chcial poznac swoja zaloge, to...
chlopcy mieszkaja w tym samym hotelu. Ich nazwiska masz w tej teczce.

-Dobrze. Nie wiem tylko, co zrobic z dziewczyna... - zastanowil sie Sloth.

-Jesli sobie zyczysz, to skierujemy ktoregos z pilotow, zeby sie nia zaopiekowal. Mamy tu kilku dobrych... specjalistow.

-Nie, nie trzeba. Poradze sobie jakos. Mam troche wprawy t w tej dziedzinie. Musialefla juz pare razy glupio sie tlumaczyc
w podobnych okolicznosciach - burknal Sloth, biorac pod pache teczke z dokumentacja.

"Ostatni raz dalem sie wciagnac w podobna afere" - powtarzal sobie w myslach wertujac papiery rozlozone na biurku w
hotelowym apartamencie. Za oknem swiecilo slonce, widac stad bylo ogrod z basenem pelnym opalonych, mlodych cial.
Wiekszosc pokoi w hotelu okupowal jakis zespol baletowy, na korytarzu spotykalo sie co chwila smukle, dlugonogie
dziewczyny. To zupelnie rozpraszalo Slotha. Z trudem przekopywal sie przez dokumenty, usilujac wyobrazic sobie, co
naprawde moglo zdarzyc sie na tej przekletej "planecie Ksi".

Cale szczescie, ze nie bylo klopotow z Alda. Zrozumiala od razu, pozegnala sie bez dramatow. Nie musial miec zadnych
wyrzutow sumienia, co najwyzszej troche zalu do losu, bo dziewczyna byla naprawde swietna towarzyszka jego
skroconego tak nagle urlopu...

Rozumial teraz, dlaczego Komendanturze tak zalezy na mozliwie szybkim wyslaniu ekspedycji zwiadowczej. Sprawa
miala pare aspektow, wsrod ktorych polityczny i spoleczny zajmowaly czolowe miejsca. Czlowiek wspolczesny oswoil sie i
pogodzil z sytuacja, w ktorej potezne sily ksztaltuja jego byt, manipuluja jego zyciem i otoczeniem w jakim zyje. W swiecie
rozwinietej cywilizacji technicznej niezbedne jest zaufanie czlowieka do systemu, ktorego jest czescia. Warunkiem tego
zaufania jest jednakze pewne minimum poczucia bezpieczenstwa, jakie system musi zapewniac jednostce. Wiesc o tym,
ze zaginela ekspedycja naukowa do obcej gwiazdy, wstrzasa wprawdzie i smuci, ale nikt nie obwinia za to systemu, wladz
czy uczonych. Traktuje sie to jako normalna cene placona za postep wiedzy. Jesli jednak gdzies na Ziemi lub innej planecie



ukladu zginie zwykly czlowiek - pasazer rakiety, pacjent, przechodzien, nieostrozne dziecko - ktos, kto zaufal bezpiecznym
w zasadzie urzadzeniom, oddanym na uzytek publiczny, ktore wlasnie zawiodly - wowczas budzi sie lek w pozostalych
uzytkownikach techniki, niekoniecznie nawet podrozujacych rakietami c/y spacerujacych po ulicach ruchliwych miast... Fakt
taki podrywa zaufanie do systemu, powoduje zachwianie poczucia bezpieczenstwa jednostki.

Jakiez fatalne wrazenie musiala wywrzec na opinii publicznej wiadomosc o zaginieciu Konwoju, transportujacego
uspionych w anabiozie ,,zwyklych" ludzi, ktorzy zaufali organizatorom tego przedsiewziecia... Juz sama ta wiesc wzburzyc
musiala do glebi nawet tych, co nigdy w zyciu nie wsiedliby do najzwyklejszej rakiety miedzykontynentalnej.

Ale to jeszcze pol biedy. Uczestnicy przedsiewziecia osadniczego byli ochotnikami - poniekad wiec brali w rachube
znikome, lecz realne ryzyko, o ktorym ich uprzedzano. Jeszcze gorsze skutki mogla wywolac sytuacja, w ktorej
odpowiednie czynniki zwlekaja z wyjasnieniem sprawy, z udzieleniem pomocy... Tu juz kazdy przecietny obywatel wyobraza
sobie siebie samego lub swych bliskich - na przyklad w windzie miedzy pietrami wiezowca albo w zakleszczonym w kanale
wagonie podziemnej kolei pneumatycznej, albo w dziesiatku innych codziennych realnych sytuacji... I co? I nikt nie spieszy z
ratunkiem? - pyta szary czlowiek. Gdzie sa ci, ktorzy powinni udzielic pomocy? Czy wolno tolerowac opieszalosc w takich
okolicznosciach? Jesli sie nic nie robi przez kilka lat w sprawie zaginionych czterech tysiecy zwyklych obywateli - to na coz
moze liczyc jeden zwykly obywatel, ktory zaslabl w przejsciu podziemnym albo ugrzazl w szybie windy?

Takie skojarzenia, powstajace w umyslach milionow ludzi, staja sie diabelnie destruktywne dla urabianego w nich przez
cale zycie poczucia bezpieczenstwa, tak waznego dla funkcjonowania systemu spolecznego.

Wyslanie ekspedycji na Ksi bylo wiec konieczne w znacznej mierze dla osiagniecia spektakularnych efektow
propagandowych: popatrzcie ludzie, oto wyciagamy pomocna dlon do tych, ktorych wpakowalismy w kabale. Odpowiadamy
za posuniecia dokonane przez nasz system, choc to nie my ich wyslalismy, lecz nasi ojcowie i dziadkowie.

Jednakze wyprawa zwiadowcza nie byla tak bardzo pozbawiona realnych szans niesienia pomocy, jak sie Slothowi
wydawalo na poczatku. Po przemysleniu sprawy doszedl do wniosku, ze naprawde ma szanse kogos uratowac, choc od
ostatniej depeszy z rejonu Ksi minelo dwadziescia piec lat. Jesli bowiem zalozyc, ze przyczyna milczenia sa jakies klopoty
techniczne, nie zas totalna zaglada wszystkich jednostek Konwoju, to trzeba brac pod uwage szereg roznych mozliwych
sytuacji. Moze statki kraza na orbitach wokol Ksi, gdzie, jak wiadomo, dotarly - wraz z nieodlacznymi zasobnikami pelnymi
hibernowanych ludzi? Moze zasobniki osadzono na powierzchni planety, a dopiero pozniej jakies nieszczescie spotkalo
zywa zaloge? Trudno wprost wyobrazic sobie, by ani jeden statek nie ocalal, ani jeden pojemnik z ludzmi nie pozostal - w
przestrzeni lub na powierzchni... A jesli pozostal choc jeden - to obowiazkiem ludzi z Ziemi jest dotrzec tam i sprawe
wyjasnic. Kazdy ze statkow dzwigal po piec takich zasobnikow z ludzkim ladunkiem. Kazdy zasobnik - to dwiescie osob w
stanie anabiozy.

Dopoki zasobnik jest nie naruszony, a powierzchnia jego otrzymuje pewna minimalna ilosc energii swietlnej, stan
anabiozy jest podtrzymywany, a ludzie w srodku sa nadal w stanie utajonego zycia. Nie wolno ich pozostawiac w takiej
sytuacji zbyt dlugo, bo trwalosc urzadzen podtrzymujacych ich zamrozone zycie jest ograniczona w czasie.

Biorac pod uwage wyniki tych rozwazan, Sloth pozbyl sie poczucia bezsensownosci sprawy, w ktora go wciagnieto.
Wiedzial, ze jako pilot nie bedzie specjalnie pozyteczny na statku fotonowym. Nie znal tego typu napedu, nie mogl go znac...
Liczylo sie tu jednak jego doswiadczenie nabyte na obcych planetach, ow nie dajacy sie niczym zastapic zespol
przyzwyczajen i doswiadczen zwany instynktem eksploracyjnym, pozwalajacy optymalnie reagowac w nietypowych
sytuacjach.

Przejrzal do konca raporty i wyciagi z dokumentow dotyczacych wyprawy, wypisujac sobie watpliwosci oraz sporzadzajac
liste materialow szczegolowych, ktore nalezalo zabrac ze soba.

Potem wrocil do pierwszych arkuszy, zawierajacych charakterystyke "planety Ksi", jak zaczal ja w myslach nazywac,
zgodnie z kryptonimem widniejacym na teczce.

Z chwila, gdy sprawa przestala byc tajna, prasa uzywala wlasciwej, astronomicznej nazwy tej planety. Jednak ow
kryptonim bardziej sie Slothowi podobal. Grecka litera Ksi, odpowiednik lacinskiego X, kojarzyla sie z niewiadoma -
niewiadoma rownania, ktore nalezalo rozwiazac, by wyswietlic prawde o owej tajemniczej Ksi w dalekim, odleglym o ponad
dwadziescia lat swietlnych ukladzie planetarnym...

Gwiazda centralna tego ukladu, pod pewnymi wzgledami podobna do Slonca, byla od niego nieco mniejsza. Posiadala
tylko trzy planety i rozlegly pas asteroidow - prawdopodobnie slad czwartej, ktora ulegla ongis kosmicznej katastrofie.

Planety byly roznej wielkosci, jedna zas z nich rokowala duze nadzieje, jako siedlisko zycia organicznego. Wiele
dziesiatkow lat oczekiwano na wyniki badan dokonanych przez cala serie probnikow i automatow badawczych, ktore udalo



sie osadzic na jej powierzchni. Rezultaty okazaly sie tak rewelacyjne, ze nie zwlekajac przystapiono do organizowania
ekspedycji na wielka skale. Pomysl z osadnikami nie wzbudzil wiekszych sprzeciwow wsrod fachowcow. Jesliby mialo
okazac sie, ze zaszla jakas pomylka co bylo prawie zupelnie niemozliwe w swietle uzyskanych danych - to zawsze mozna
bylo wrocic natychmiast do Ukladu Slonecznego z calym bagazem hibernowanych. Trwaloby to wprawdzie znacznie dluzej
niz podroz w tamta strone, bo statki nie mogly zabrac zbyt duzo paliwa i nie osiagnelyby w swym powrocie pelnej predkosci
podroznej. Dla osadnikow i czas nie mial jednakze znaczenia - i tak zdecydowali sie przeciez na zerwanie ze swa
wspolczesnoscia.

Zamiast wiec zabierac dostatecznie duzo paliwa na powrot, co od poczatku podejrzanie pachnialoby brakiem optymizmu,
zaladowano ile sie dalo zapasow zywnosci, sprzetu, maszyn i urzadzen dla latwiejszego "rozruchu" planowanego
przyczolka ludzkosci. Rownoczesnie myslano juz o tworzeniu podobnych na kilku innych planetach, gdzie wyprawy
zalogowe i bezludne probniki wykryly znosne dla ludzi warunki.

Planete Ksi zbadano rzeczywiscie w sposob imponujaco drobiazgowy, co bylo mozliwe wlasnie dlatego, ze wyslano tam
bezdusznie precyzyjne automaty, cierpliwe i dokladne, odporne na trudy i zmeczenie - czego nie da sie powiedziec o
najlepszych nawet zespolach ludzkich.

Dla fachowcow jasne bylo, ze wartosc takich badan, ich zakres i dokladnosc, znacznie przewyzsza to, co mozna by
osiagnac wysylajac tam najpierw ludzka zaloge badawcza, notabene przy znacznie wiekszych kosztach.

W opinii ogolu, zlozonego z laikow, ktorym zwykle przewodza niektorzy kiepscy dziennikarze wspierani przez, starzejace
sie gwiazdy holowizji i inne "publiczne twarze" usilujace za wszelka cene pozostac w centrum zainteresowania masowego
odbiorcy, propozycja wyslania osadnikow wzbudzila szereg watpliwosci. Domagano sie uprzedniego wyslania malej grupy
badawczej, co opozniloby oczywiscie cale przedsiewziecie o dalszych pare dziesiatkow lat i bylo zupelnie niepotrzebne.

Ostatecznie znalezli sie ochotnicy, w nadmiarze nawet, ktorzy polecieli. Sprawa przycichla, komunikaty wzbudzaly coraz
mniejsze zainteresowanie - i dopiero ich brak wskrzesil - innych juz zreszta - przeciwnikow polityki osadniczej...

Co sie tyczy samej planety Ksi, mowiac w wielkim skrocie, posiadala ona wszystko, co czlowiekowi potrzebne do zycia.
Grawitacja, cisnienie i sklad atmosfery, przedzial temperatur, klimat - wszystko to znakomicie miescilo sie w granicach
akceptacji przez organizm czlowieka. Flora i fauna, oparte na tych samych strukturach bialkowych co ziemskie, mogly,
dawac gwarancje rozwoju rolnictwa i niektore gatunki zwierzat mogly stac sie zrodlem bialka spozywczego. Wody bylo pod
dostatkiem, ogolne rozpoznanie geologiczne przynioslo informacje o wielu cennych surowcach zawartych w skorupie
planety.

Slowem - Nowa Ziemia bez ludzi, jak gdyby oczekujaca na gospodarzy...

Eksperyment osadniczy mial - wsrod innych - takze cel propagandowy. Nalezalo wreszcie przelamac mit o wrogim nam
kosmosie, niszczacym wszelkie zycie, czyhajacym ha kazdego, kto naruszy jego samotnosc i bezludnosc... "Kosmos dla
czlowieka", "My, obywatele Kosmosu", "Czlowiek przekracza prog Wszechswiata" - oto niektore hasla z prasy i holowizji,
ktorymi propagowali przedsiewziecie jego organizatorzy.

Sloth przejrzal raz jeszcze pobieznie caly zestaw informacji, zebral je na powrot do teczki i zapial ja z trzaskiem.

-Dosc! - powiedzial do siebie, odchylajac plecy na oparcie krzesla.

Przeciagnal sie, prostujac grzbiet. Spojrzal na zegar. Dawno minela pora obiadu, a on nawet tego nie spostrzegl!

-Wciagnelo mnie, do licha! - mruknal z sarkastycznym usmiechem. - Ciekawe, czy sie z tego... wyciagne... Oby nie
musieli mnie z kolei ratowac.

Mowienie do siebie w samotnosci pustego pomieszczenia bylo nawykiem, ktoremu nie dziwil sie zaden czlowiek majacy
choc raz odbyta sluzbe wachtowa na statku miedzygwiezdnym.

Sloth podszedl do okna i spogladal przez dluzsza chwile na rzad wspanialych damskich nog dyndajacych nad woda.
Tancerki obsiadly krawedz basenu, wystawiajac do slonca twarze, ramiona, i co tam jeszcze mialy...

-Nie! - warknal, odwracajac sie od okna. - Juz zadnych dziewczyn!

Wszedl do lazienki, umyl twarz i rece, zmienil koszule i poszedl na spozniony obiad.

2. Trzeci punkt specjalnej instrukcji



Statek tracil predkosc zgodnie z programem hamowania, silniki pracowaly niewielkim ciagiem, wszystkie wskazniki
sygnalizowaly pelna sprawnosc urzadzen. W takiej sytuacji wystarcza zazwyczaj, ze tylko jeden z pilotow czuwa na
stanowisku, podczas gdy drugi w zasadzie nie ma nic do roboty. Chyba ze sa jakies specjalne powody, ktore trzymaja obu
pilotow przy pulpicie.Tym razem byl taki powod. Plamka na ekranie lokalizatora, ktora pojawila sie przed paroma dniami,
przyciagala obie pary oczu. Wpatrywali sie w nia, choc na pozor nie zmieniala swego polozenia.

-Porusza sie ze stala predkoscia po linii prostej - powiedzial Silva, przegladajac wydruk z komputera. - Zadnych odchylen
toru. Mamy to na naszym kursie.

-Prawdopodobienstwo kolizji?

-Praktycznie zadne. Przy tej predkosci system bezpieczenstwa bez truciu skoryguje nasz tor, gdyby okazalo sie to
konieczne. Duzy obiekt. Wyglada na to, ze leci w kierunku dokladnie przeciwnym niz my.

Omar usmiechnal sie kacikami ust. Jego duze, bardzo ciemne oczy przelotnie spojrzaly na Sdlve.

-Metal?

-Uhm... Asteroid zelazo - niklowy, albo...

-Mysle, ze raczej to "albo"... - rozesmial sie Omar.

-Tys powiedzial... - mruknal Silva. - Bedziemy to mijali za niecale czterdziesci osiem godzin.

-Najwyzszy czas, by obudzic komandora.

-Myslisz?

-Trzeba. Trzeci punkt instrukcji.

-Jakiej instrukcji?

-Prywatnej instrukcji komandora. Nie pamietasz?

Rozesmieli sie obaj. Tak, to byl trzeci punkt instrukcji, ktora komandor wywiesil na pokrywie swojego biostatora. Na
ostatniej odprawie, juz za orbita Plutona, gdy wchodzili na trajektorie podrozna, komandor zlozyl oswiadczenie o takiej mniej
wiecej tresci:

-Zapewniam was, ze nie mam zielonego pojecia o nawigacji podswietlnej, ani o technice napedu fotonowego. Jestem
zabytkiem z epoki wczesnych lotow miedzygwiezdnych, urodzilem sie sto piecdziesiat lat temu, mam czterdziesci dwa i
zapewniam was, ze nie zamierzam miec wiecej niz czterdziesci trzy, gdy znajde sie znow na Ziemi. Wy jestescie mlodsi,
mozecie sobie pozwolic na zmarnowanie paru lat na te podroz. To wy znacie sie tutaj na wszystkim i nie spodziewajcie sie
zadnych dobrych rad ode mnie. Wlaze do biostatora i prosze mnie nie niepokoic, dopoki nie znajdziemy sie na orbicie
docelowej planety. W szczegolnosci, nie nalezy mnie budzic w razie kolizji z asteroidem, awarii silnikow, wybuchu
antymaterii, konca swiata i tym podobnych drobnych wydarzen. Przypadki, w ktorych wolno mnie ewentualnie niepokoic,
wypisalem tutaj, na tej kartce. Bedzie przypieta do biostatora i biada temu, kto mnie obudzi bez dostatecznych powodow.

Kiedy komandor zniknal w biostatorze, wszyscy oczywiscie zaraz pobiegli przeczytac te kartke. Zawierala trzypunktowa
instrukcje:

"Budzic jedynie w przypadku: 1. pukania z zewnatrz do sluzy wejsciowej; 2. pojawienia sie zielonego ludzika wewnatrz
statku; 3. spotkania nie zidentyfikowanego obiektu latajacego".

Nie byli tym nawet zaskoczeni. Uprzedzano ich, ze komandor ma specyficzne poczucie humoru. Poza tym mial
oczywiscie prawo skorzystac z przywileju dowodcy i caly klopot zostawic na glowie oficerow wachtowych.

-Idz wiec i przerwij mu te przydluga drzemke - powiedzial Silva.

-Bierzesz to na siebie?

-Musze. Tak sie pechowo sklada, ze to moja wachta.

Skrajem plazy, po wilgotnym piasku biegla dziewczyna. Drobne, wyrazne slady jej stop wypelnialy sie woda kolejnej fali i
rozmywaly w nieregularne zaglebienia. Druga fala zmywala je zupelnie, pozostawiajac gladki, wilgotny piasek, jakby nigdy



nie bylo tej dziewczyny, ktora przed chwila przebiegla. Sloth podniosl wzrok. Zobaczyl, jak oddala sie coraz bardziej i
probowal zgadnac, kim byla: Alda, Estar... a moze kims zupelnie innym... Zreszta to niewazne, to tylko sen - pomyslal.

Po chwili juz wiedzial, ze budzi sie z anabiozy. Po kilku czy kilkunastu takich przebudzeniach odroznia sie je bez trudu od
normalnego przebudzenia ze zwyklego snu. To zupelnie inny rodzaj przebudzenia, cos w rodzaju naglego skoku z wysokiej
wiezy: spadanie, tym jednak rozne od normalnego, ze z poczatku szybkie, a potem coraz wolniejsze, w koncowej fazie
przypominajace zetkniecie z bardzo miekkim pneumatycznym materacem.

Otworzyl oczy. Przez szklo pokrywy zobaczyl sniada twarz pochylonego nad nim mezczyzny. Pokrywa uniosla sie
powoli, uwalniajac cialo ze szczelnego futeralu. Sloth poruszyl palcami dloni, potem ostroznie calym przedramieniem.

"Dobre sa te nowe biostatory'' - pomyslal. Pamietal, jeszcze z poprzedniej podrozy, niemile odretwienie, z jakim czlowiek
wychodzil z dawniej stosowanych urzadzen tego rodzaju.

"Zawsze tak jest: wylatujesz na supernowoczesnym statku, a wracasz przestarzalym pudlem'' - pomyslal. Uniosl sie na
lokciach, poruszajac glowa. Czul sie znakomicie.

-Komandorze, drugi pilot szostej zmiany melduje sie...

-Juz?

-Nie, jeszcze nie koniec, ale blisko, komandorze. Tylko ze... mamy sztuczny obiekt na kursie.

-Dobrze. Zaraz, bede gotow, przygotuj mi troche kawy.

Sloth wygramolil sie z biostatora, wykonal pare ruchow gimnastycznych i siegnal do szafki po ubranie. Po kilku minutach
byl w sterowni. Kawa czekala na pulpicie, przed fotelem dowodcy.

-Co dobrego, chlopcy? - zagadnal, siorbiac z kubka goracy napoj.

-Nie rozpoznany obiekt metalowy na przeciwnym kursie - zameldowal Silva.

-Jaka mamy predkosc?

-Aktualnie jedna dziesiata "c", opoznienie jeden "g".

-A... tamto?

-O dwa rzedy mniej. Lot bezwladny.

-Dobrze. Przygotowac projekt lotu rozpoznawczego.

Omar i Silva spojrzeli na siebie rownoczesnie.

-Podejdziemy?

-Nie wiem. - Sloth wzruszyl ramionami.

-Ale dobrze by bylo.

-Myslisz, ze to... jeden z tamtych statkow? - spytal Silva z wahaniem.

-A co? - usmiechnal sie Sloth. - Zgodnie z regula Ockhama... O ile to statek. Brac sie do roboty.

Omar usiadl przy komputerze, by w przyblizeniu oszacowac mozliwosci podejscia do obiektu. Na razie jednak brakowalo
scislych danych o predkosci i odleglosci. Sloth skonczyl kawe i teraz bazgral cos na kawalku papieru.

-Wspomniales, ze odleglosc wynosi okolo pieciu godzin swietlnych? - zagadnal Silve.

-Nawet nieco mniej. Osiem godzin temu wyslalem serie impulsow laserowych. Mysle, ze za dwie godziny bedziemy mieli
dokladny wynik pomiaru kierunku, predkosci i odleglosci, a ponadto zarys konturu obiektu - Czy... strumien fotonow z
hamujacych silnikow nie trafia w ten obiekt? - zaniepokoil sie Sloth.

-O nie, komandorze. Na pewno jest poza stozkiem naszych wiazek fotonowych. Kat rozwarcia wiazki jest bardzo maly.



Gdyby to znalazlo sie na naszej drodze, dawno mielibysmy odbicie i zrobilaby sie tutaj sodoma i gomora. Uklad
ostrzegawczy uruchomilby wszystkie systemy zabezpieczajace przed kolizja.

-Wiec... piec godzin swiatla... to jest... dwie doby przy naszej aktualnej predkosci. - Sloth mamrotal cos pod nosem,
kreslac odrecznie krzywe na papierze. - Cholernie blisko. Trzeba jednak bylo obudzic mnie wczesniej...

-Nie wiedzielismy, czy... - probowal usprawiedliwiac sie Silva.

-Dobrze, w porzadku. - Komandor przerwal ruchem reki. - Jakie przyspieszenie moze osiagnac nasza patrolowka?

-Trzy do czterech "g".

-To na nic. Potrzeba z dziesiec...

-Da sie zrobic, komandorze - usmiechnal sie Silva. - Ale nie patrolowka. Trzeba odlaczyc sekcje silnikowa.

-Mow jasniej, kochany. Wiesz przeciez, jak malo znam te wasze ostatnie nowosci.

-Statek o napedzie fotonowym jest zespolem niezaleznych sekcji napedowych - zaczal Silva, zadowolony, ze moze
wykazac sie swa wiedza, pouczajac tak doswiadczonego astronaute. - Kazda z nich stanowi odrebny zespol zlozony ze
zwierciadla fotonowego, anihilatronu i zasobnika materii napedowej. Wszystko razem wyglada jak peczek siedmiu
wydluzonych cylindrow, opasany toroidalna rura, mieszczaca sekcje uzytkowe statku. W razie potrzeby mozna odlaczyc
dowolny silnik z tego peczka, centralny lub jeden z szesciu obwodowych... Na przyklad, w wypadku ciezkiego uszkodzenia
lub nieusuwalnej awarii, mozna odrzucic jeden a nawet kilka silnikow, zeby nie ciagnac niepotrzebnego szmelcu. W
praktyce, mozna podrozowac nawet z jednym silnikiem, przy ograniczonym ciagu oczywiscie. Niezaleznie od tego,
konstrukcja pojedynczej sekcji napedowej pozwala na jej odlaczenie i uzycie jako osobnej jednostki podroznej. Po to wlasnie
w kazdej sekcji przewidziano osobne stanowisko sterowania, automat pilotujacy i pomieszczenie zalogowe.

-No, no! - cmoknal z podziwem Sloth. - Bardzo wygodne rozwiazanie. Kiedys nie stosowano takich trickow.

Dawno nauczyl sie akceptowac gladko wszelkie nowosci oraz skokowe - z jego punktu widzenia - zmiany w technice.
Umial przystosowywac sie do nich blyskawicznie i nie zawsze rozumiejac szczegoly techniczne, bezblednie korzystal z
nich w kazdej kolejnej podrozy.

Kiedy wyruszal w poprzedni rejs, o napedzie fotonowym mowilo sie wciaz jako o odleglej perspektywie, a nawigacja z
predkosciami podswietlnymi istniala zaledwie w teorii na kartach ogolnych podrecznikow astronautyki, zwykle jako ostatni
rozdzial albo zgola dodatek. Wystarczylo kilkadziesiat lat, by tacy mlodzi piloci jak jego obecna zaloga z cala swoboda
operowali einsteinowskimi rownaniami ruchu w zastosowaniu do realnych obiektow napedzanych fotonami uzyskiwanymi z
anihilacji...

-A przeciazenia? - spytal, wciaz rysujac i liczac na kartce.

-Sa tam biostatory imersyjne i mozliwosc pelnoautomatycznego sterowania wedlug programu z korekcja samoczynna.

-Aha. - Sloth zrobil mine, jakby wszystko doskonale rozumial, ale tak naprawde to z grubsza tylko wyobrazal sobie zasade
tych urzadzen.

Wazny byl ostateczny efekt ich dzialania, a na zglebianie tajnikow konstrukcji nie mial czasu. Sama nazwa musiala mu na
razie wystarczyc. Z doswiadczenia wiedzial, ze mozna ufac pomyslowosci "potomnych", jak nazywal tych, ktorzy urodzili
sie znacznie pozniej niz on. Wlasnego potomstwa nigdy nie posiadal, a w kazdym razie nic mu nie bylo o tym wiadomo...

-To znaczy - ciagnal po chwili - ze mozna takim osobnym czlonem rakietowym wyciagnac tych dziesiec ...g"
przyspieszenia?

-Swobodnie, komandorze.

-Taak... Zatem mamy sprawe rozwiazana. Obliczyles tam cos, chlopcze? - zwrocil sie do drugiego pilota.

-Zaraz podam wyniki.

-Zaczekaj, podam najpierw moje i porownamy - usmiechnal sie chytrze. - Wiec mysle, ze trzeba zrobic tak: nasz statek
bedzie kontynuowal lot bez zmiany programu, bo jak sadze, przy tym opoznieniu, jakie mamy aktualnie, wyhamujemy
dokladnie tam, gdzie trzeba, to znaczy w poblizu planety. Ile to potrwa?



-Okolo trzydziestu czterech dni.

-Dobrze. Zatem, statek leci bez zmiany ciagu hamujacego. Odlaczamy jeden z czlonow napedowych i hamujemy go z
opoznieniem, powiedzmy, dziesieciu "g". Pozostale silniki kompensuja ubytek ciagu statku. Odlaczony modul pozostaje w
tyle i wytraca cala predkosc poczatkowa, a nawet zyskuje pewna niewielka predkosc w kierunku przeciwnym, tak aby po
jakichs osiemdziesieciu pieciu godzinach spotkac interesujacy nas obiekt z zerowa w stosunku do niego predkoscia
wzgledna. Caly nasz statek mija obiekt znacznie wczesniej, po dwoch dobach. Zaloga modulu bada wnetrze obiektu.
Zakladam, ze jest to jeden ze statkow Konwoju, bo jesli sondowanie laserowe tego nie potwierdzi, cala operacja nie
odbedzie sie. Nawiasem mowiac, mam nadzieje, ze sprawdziliscie w calym pasmie czestotliwosci, czy nie ma jakiegos
wywolania z jego strony...

-Oczywiscie, komandorze! - Silva prawie sie oburzyl. - To byla pierwsza rzecz, jaka zrobilem po wykryciu echa tego
obiektu! Nawet o tym nie meldowalem, bo to sie samo przez sie rozumie.

-W porzadku. - Sloth spojrzal na kartke, usilujac sobie przypomniec, na czym skonczyl.

To bylo niepokojace ostatnimi czasy. Pamietal doskonale fakty sprzed stu lat, a chwilami zapominal, o czym mowil przed
minuta. Staral sie ukrywac to przed lekarzami badajacymi go w ramach normalnych testow, lecz zdawal sobie sprawe, ze
nie ma na to rady. "Poczatki sklerozy. Ale to dopiero poczatki" - pocieszal sie w duchu.

-Wiec dalej - ciagnal po chwili. - Jestesmy przy tym obiekcie. Badamy go tyle czasu, ile potrzeba, godzine czy piec, to nie
ma znaczenia wobec czasu trwania pozostalych operacji. Nastepnie modul rusza w poscig za statkiem, utrzymujac
dziesiatke przez niecale szesc dni, a potem hamujac takim samym ciagiem przez dalsze cztery. Modul dogania statek przy
rownej z nim predkosci, wynoszacej teraz okolo szesciu setnych predkosci swiatla. Wszystko razem, od startu modulu do
ponownego polaczenia ze statkiem, trwa okolo trzynastu dni. Co na to komputer, chlopcze?

-Zgadza sie z toba, komandorze. Dokladnie dwanascie dni i osiemnascie godzin, plus czas pobytu w badanym obiekcie! -
Omar nie tail podziwu. - Jestes lepszy niz ja plus komputer. Zdaje sie, ze obliczyles od razu najkorzystniejszy wariant,
podczas gdy ja probowalem ustalac go przy pomocy teorii optymalizacji...

-Rutyna, moj drogi. Sto trzydziesci lat praktyki w kosmosie - usmiechnal sie Sloth. - To zreszta drobnostka.

Jego skromnosc byla oczywiscie najzupelniej falszywa. To jasne, ze chcial czyms zaimponowac mlodym pilotom, co to
ani rusz bez komputera sobie nie radza. A co do owych stu trzydziestu lat, to zapomnial dodac, ze sto dziesiec z nich
przelezal w biostatorach, roznego typu i coraz to nowoczesniejszych. Ale doswiadczenie pozostalych lat dwudziestu
wystarczalo, by umial szybko i trafnie wybrac i ocenic manewr stosowny dla wykonania danego zadania.

-Przygotuj program dla autopilota - zwrocil sie do Omara. - Polecisz ze mna.

-Ty tez, komandorze? - zdziwil sie Silva.

-Wszystko mi jedno, czy przespie te dwa tygodnie tutaj, czy w kabinie samodzielnego modulu. A poza tym, czy ktorys z
was widzial kiedykolwiek statek miedzygwiezdny typu RQ-2? Na pewno zaden. Jezeli spotkalismy jeden ze statkow
Konwoju, to tylko ja znam jego konstrukcje. Dlatego, miedzy innymi, jestem tutaj! Jako ekspert od wszelkiego rodzaju
staroci. Ty, Silva, pozostaniesz na wachcie. Zwitalizujemy ci jeszcze jakiegos pilota do pomocy.

Sloth pospieszyl za Omarem, by obejrzec kabine modulu napedowego, ktory zamierzali odlaczyc. Po drodze wstapili do
sekcji biostatorow, zbudzili jednego z pilotow pierwszej zmiany i poslali go do Silvy, by zapoznal sie z sytuacja.

Gdy wrocili do sterowni, na ekranie oczekiwal juz obraz przyniesiony przez odbite impulsy swietlne lokalizatora Kontur
zblizajacego sie obiektu byl obrysowany dosc wyraznie, nawet z pewnymi szczegolami.

-Jasne! To RQ-2 widziana od przodu - powiedzial Sloth bez chwili wahania, - W kosmosie nie ma cudow. To mogl byc
tylko asteroid albo jeden z tamtych statkow. Albo...

-Co, komandorze? - spytali rownoczesnie wszyscy trzej pozostali.

-Powiedzialem, ze w kosmosie nie ma cudow! - powtorzyl, lecz wszyscy czterej wiedzieli dobrze, ze kazdy z nich
dopuszczal jeszcze trzecia, najmniej prawdopodobna mozliwosc, ktora w skrytosci ducha uwzglednia kazdy, kto spedza
zycie jak oni na gwiazdowych szlakach...

-Dokladniej mowiac - dodal Sloth patrzac uwaznie w ekran - jest to Alfa, flagowy statek Konwoju. Spojrzeli na niego ze
zdziwieniem.



-Odczytales napis na burcie? - zasmial sie Omar.

-Widzicie ten wystep na kadlubie, u dolu? Tylko Alfa miala cos takiego. To emiter radiowy dalekiego zasiegu. Antena do
lacznosci z Ziemia.

-Leci bardzo wolno, bez napedu - Omar spojrzal na wydruk danych pomiarowych. - Jesli przyjmiemy, ze wystartowal z
ukladu gwiezdnego, do ktorego zmierzamy, to musi byc w drodze od jakichs piecdziesieciu lat.

-To znaczy tyle, ile uplynelo od wyslania ostatniej depeszy stamtad? - upewnil sie Achmat, nowo zwitalizowany pilot.

-Mniej wiecej - potaknal Sloth w zamysleniu. - To, co widzimy, jest samym tylko glownym czlonem Alfy. Pojemniki ladujace
zostaly odrzucone. Osadzono je... lub probowano osadzic na powierzchni planety.

-Komandorze! - odezwal sie nagle Silva.

-Jesli Alfa byla jedynym przekaznikiem lacznosci, to po prostu nie mogli nadac kolejnej depeszy, gdy odleciala. Stad ich
milczenie.

-To jest oczywiste - zgodzil sie Sloth.

-Mozna by zatem przypuszczac, ze wyladowali szczesliwie. Oby tak bylo. Ale... te dziwne depesze? Odlot Alfy?
Wszystko to bardzo mi sie nie podoba... Za duzo tych pytan.

Co zaszlo tam, na tajemniczej planecie Ksi, ktora wydawala sie tak dobrze znana, ze osmielono sie wyslac na nia od razu
tak wielu ludzi? Co sie wydarzylo, nim Alfa wyruszyla w te bezsensowna podroz powrotna jako martwy, milczacy wrak,
dryfujacy beznadziejnie powoli w kierunku macierzystego globu?

Nikt nie watpil teraz, ze operacja podejscia do wraku i zbadania jego zawartosci jest konieczna i ze trzeba ja
przeprowadzic za kazda rozsadna cene, nawet gdyby wypadalo wyhamowac caly statek przed celem podrozy i rozpedzac
go potem na nowo. Moglo to dac odpowiedz na wiele pytan, ale... moglo takze dostarczyc nowych watpliwosci.

Dziewczyna stala tylem do Slotha, wsparta obiema rekami o balustrade tarasu. Patrzyla w kierunku plazy i morza. Jej
bardzo ciemne, dlugie wlosy opadaly na ramiona i sniade plecy, ktorych obszerny fragment widac bylo w wycieciu dekoltu.
Chcial koniecznie dotknac pasma jej wlosow, lecz gdy dlon jego powolnym ruchem zblizyla sie do nich, dziewczyna
odwrocila sie nagle. Waskie oczy Estar spojrzaly na niego ironicznie, chlodno. Postapil jeden krok w jej kierunku, chcac
objac ja obiema rekami, lecz zniknela nagle, a on przelecial przez niska balustrade i coraz wolniej opadajac poszybowal w
dol nad stokiem piaszczystego wzgorza. Na sekunde przed upadkiem zbudzil sie.

"Aha - przypomnial sobie od razu, gdzie jest. - Modul silnikowy. Lot do Alfy".

Omar stal nad nim w kompletnym ubiorze prozniowym, tylko helm trzymal pod pacha.

-W porzadku, komandorze - powiedzial. - Prosze wstac i ubrac sie. Wyrownalismy predkosc. Lecimy rownolegle do Alfy.
Widac ja nawet bez teleskopu.

Sloth poruszyl sie i poczul niewazkosc. Siegnal dlonia do uchwytu zwisajacego nad lozem i wyciagnal swe cialo z
biostatora. Po kilku minutach byl juz w skafandrze.

Na ekranie wizyjnym w sterowni widac bylo Alfe w calej okazalosci, tym razem z profilu.

-Nie widze zadnych uszkodzen zewnetrznych - mruknal Sloth, przygladajac sie uwaznie statkowi. - Podchodzimy blizej.

-To troche potrwa - powiedzial Omar, ujmujac dzwignie manewrowe. - Silniki korekcyjne sa dosc slabe.

-Nie spiesz sie. Musimy przylgnac do gladkiej powierzchni kadluba w poblizu jednego z zaczepow po ladownikach.

-Niestety, nie bedziemy pasowac do zaczepu - usmiechnal sie Omar. - Standardy sie zmienily.

-Mysle, ze znajdzie sie tu kawalek dobrej, stalowej liny cumowniczej...

-Jest lina i troche narzedzi do prucia metalu.

-Mam nadzieje, ze dostaniemy sie przez sluze z doku promu ladowniczego. Ale narzedzia trzeba zabrac.



Milczeli patrzac na rosnacy ksztalt statku.

W odleglosci kilkunastu metrow od niego Omar wlaczyl dysze hamujace i teraz podplywali powoli, centymetr po
centymetrze.

-Gotowe! - zameldowal Omar. - Prosze wlozyc helm, komandorze. Pojde zacumowac.

-Zaraz. Moze ja to zrobie. Wole, zebys ty zostal przy sterach.

-Tak jest.

"To mi sie podoba u tych mlodych - pomyslal Sloth z uznaniem. - W normalnych warunkach sa zupelnie rozluznieni,
gotowi nawet do poufalych zartow z dowodcy. Ale kiedy sytuacja wymaga dyscypliny, znaja swoje miejsce... To jedno nie
zmienia sie w naszym fachu od czasu, jak ukonczylem Akademie".

Sloth dokrecil zawory helmu i wzial pare oddechow by sprawdzic dzialanie systemu powietrznego. Omar podal mu zwoj
liny cumowniczej i uruchomil mechanizm klapy wyjsciowej. Powietrze uszlo z sykiem przez zawor, otwor w scianie odslonil
sie powoli. Sloth zaczepil karabinczyk swej linki ubezpieczajacej o wystajace z kadluba oczko i wyplynal na zewnatrz.
Wydobyl z kieszeni pistolet manewrowy i ruszyl w strone rufy szukajac miejsca dla zaczepienia liny cumowniczej.
Przesuwajac sie wzdluz kadluba spojrzal w szczeline pomiedzy rakieta i statkiem. Dwa cylindry - wiekszy i mniejszy -
stykaly sie prawie, lecz niezupelnie. W najwezszym miejscu szczelina miala szerokosc dloni.

"Zdolny chlopak" - pomyslal z uznaniem o pilocie. Zaczepil hak cumy o azurowa konstrukcje lacznika, potem drugi - o
wspornik na kadlubie Alfy.

-Gotowe - powiedzial. - Bierz narzedzia i chodz tutaj.

-Tak jest - uslyszal w sluchawce helmu.

Po chwili plyneli obok siebie, tuz przy powierzchni kadluba Alfy. Otwor doku byl odsloniety, wnetrze puste. Wplyneli do
srodka, swiecac latarkami.

-Tu jest sluza. Zdaje sie ze... - Sloth wcisnal przycisk. - Tak. Dziala!

Drzwi rozsunely sie. Musieli odpiac linki ubezpieczajace i zaczepic o barierke na zewnatrz Sluzy. Zamknela sie, gdy
weszli. Slyszeli syk naplywajacego powietrza.

-Jak dotad, wszystko dziala! - stwierdzil Omar z pewnym zdziwieniem.

-Dobra, solidna, stara robota! - usmiechnal sie Sloth.

Poczuli rosnace ciazenie. To komora sluzy zaczynala wirowac, laczac sie z wewnetrznym, obracajacym sie rdzeniem
statku.

-Nawet sztuczna grawitacja...

-To znaczy, ze elektrownia wciaz pracuje. No, juz...

Zielona lampka zapalila sie nad wyjsciem, drzwi otworzyly sie ukazujac glowny korytarz modulu zalogowego, oswietlony
slabym swiatlem lamp systemu bezpieczenstwa.

Ruszyli w kierunku sterowni. Sloth znal dokladnie rozklad pomieszczen. Ogladal kiedys, dawno temu, prototyp takiego
statku. Przed odlotem dostal dokladne rysunki i wszystko raz jeszcze sobie przypomnial.

-Sprawdz biostatory - powiedzial, wskazujac mijane drzwi bocznego pomieszczenia, a sam pchnal inne, po drugiej
stronie korytarza i wszedl do centrali ukladu zabezpieczenia warunkow biologicznych. Rzucil okiem na tablice kontrolna.
Rzad zielonych wskaznikow plonacych u gory tablicy upewnil go, ze nie zdarzyla sie tu zadna awaria. Powietrze bylo
sprawnie regenerowane, uklad oczyszczania wody dzialal, klimatyzacja, zasilanie w energie, syntetyzatory - wszystko bylo
sprawne.

Wyszedl na korytarz, zdejmujac helm skafandra. Odetchnal gleboko. Powietrze bylo czyste, bez zapachow. Omar czekal
na niego przy otwartych drzwiach sekcji biostatorow.

Sloth pokazal mu na migi, ze mozna zdjac helm.



-Sprawne i puste - powiedzial Omar, wskazujac za siebie. - Jakby przygotowane na przyjecie ludzi.

Sloth pokiwal glowa.

-Do sterowni! - powiedzial ruszajac przodem.

Drzwi rozwarly sie cicho. Wewnatrz panowal polmrok. Jedyne oswietlenie stanowila dyzurna lampa nad pulpitem
sterowniczym. Lampy kontrolne i ekrany byly wygaszone.

Jeden z foteli byl odchylony gleboko do tylu. Podeszli blizej, stajac po obu stronach. Na fotelu lezal czlowiek... Byl ubrany
w strzepy brudnej odziezy, spod ktorej przeswitywalo chude cialo o bialej pomarszczonej skorze. Rece mial rozrzucone na
boki, zylaste i kosciste. Stara, pocieta zmarszczkami twarz o gleboko osadzonych oczach przykrytych cienkimi powiekami
sprawiala wrazenie oblicza mumii. Na czole porysowanym poziomymi bruzdami widniala gladka, rozowa blizna o ksztalcie
regularnego prostokata.

-Zyje? - wyszeptal Omar, wpatrujac sie w lezacego.

Sloth ujal przegub dloni starca. Tetno bylo wyrazne, lecz niezmiernie powolne.

-Przeszukaj dokladnie cala czesc zalogowa - powiedzial polglosem. - Przy okazji zrob fotograficzna dokumentacje stanu
wazniejszych urzadzen. Niczego nie zmieniaj, tylko zanotuj uwagi.

Omar wyszedl, a Sloth otworzyl kieszen skafandra i wydobyl strzykawke. Wbil igle w przedramie lezacego czlowieka.
Oczekujac na rezultat zastrzyku, rozgladal sie po sterowni.

Po katach poniewieraly sie puste opakowania po zywnosci, brudne naczynia, napoczete puszki. Wszedzie bylo pelno
smieci i odpadkow. System sterylizujacy musial dzialac wyjatkowo sprawnie, gdyz wszystko to nie rozkladalo sie i nie
cuchnelo.

Na pulpicie przed starcem lezala otwarta ksiega. Sloth rozpoznal typowy dziennik pokladowy. Ostatnie zapisane strony
ukazywaly nierowne rzedy slow kreslonych trzesaca sie reka. Sloth zajrzal na poczatek dziennika. Rozpoczynal sie
zapisami z ostatniego roku podrozy Konwoju.

Podszedl do pulpitu radiostacji. Czolowa plyta urzadzenia byla potrzaskana, jakby ktos celowo uderzyl w nia kilkakrotnie
mlotkiem. Zauwazyl zerwana plombe przelacznika kasowania zapisu. Przelacznik byl przekrecony na pozycje kasowania.

Sloth przekartkowal dziennik. Ostatni regularny zapis w rubrykach konczyl sie uwagami dotyczacymi przygotowan do
odlaczenia ladownikow. Dalej byl juz tylko jakis ciagly tekst, ignorujacy rubryki, na ktore podzielono stronice dziennika.

Zamknal dziennik i polozyl obok swego helmu, na podlodze. Starzec w fotelu poruszyl sie, lecz nadal pograzony byl jak
gdyby w glebokim snie.

-Nie ma nikogo wiecej - powiedzial Omar wracajac. - W pomieszczeniach zalogi balagan, jak tutaj. Wyglada na to, ze
sam wybral sie w te podroz... Moze zabraklo mu paliwa, albo... silniki przestaly dzialac?

Sloth podszedl do pulpitu i wlaczyl komputer. Tablica rozjarzyla sie swiatlami wskaznikow.

-Chyba... wszystko w porzadku - powiedzial po chwili, sprawdzajac wynik testu. - Uklad napedowy sygnalizuje gotowosc.
Paliwo... tez jest, chociaz troche za malo dla uzyskania pelnej szybkosci... On po prostu nie wlaczyl glownego ciagu po
wyjsciu na trajektorie podrozna.

-Dlaczego?

-Moze dowiemy sie od niego - Sloth wzruszyl ramionami i spojrzal na starca, ktorego chuda klatka piersiowa unosila sie
teraz w wyrazniejszym oddechu. - Aktywator zaczyna dzialac...

Powieki starca drgnely. Pochylili sie obaj obserwujac jego twarz. Otworzyl oczy, patrzyl nieprzytomnie, szklistym
wzrokiem. Jego reka uniosla sie powoli ku twarzy, przeslonil na chwile oczy, znow spojrzal jakby przytomniej, przenoszac
wzrok z jednego na drugiego. Usta poruszyly sie. Wyszeptal cos cicho i zamknal oczy. Potem nagle otworzyl je raz jeszcze
i unoszac glowe z oparcia fotela, wpatrywal sie przez chwile w twarz Slotha.

-To... wy? Jestescie tutaj?... Gdzie... Letto...? Czy on... Ja nie chcialem, zostawcie mnie! Gdzie ona? Ty... Jestes
Sokolow? Nie, przeciez cie nie znam, ciebie nie ma, nie mozesz byc tutaj, to niemozliwe... Wiec to... znowu... Obudzic sie,



obudzic...

Jego slowa, przerywane zadyszka, cichly coraz bardziej. Glowa opadla bezwladnie, zamknal oczy i znieruchomial.

-Poszukaj jakiegos skafandra - powiedzial Sloth. - Przeniesiemy go do rakiety.

-Gotowe - zameldowal Omar. - Staruszek w biostatorze, program lotu sprawdzony. Prosze sie klasc, komandorze. Ja
musze jeszcze uruchomic autopilota.

-Uhm. Zaraz...

Sloth rozsiadl sie w fotelu i studiowal dziennik zabrany z pokladu Alfy. Omar po raz drugi delikatnie przypomnial mu o
starcie. Trwalo to juz okolo godziny. Odkad wrocili do rakiety, Sloth ani na chwile nie oderwal sie od dziennika.

-Nadaj rozkaz dla Silvy - powiedzial wreszcie, zamykajac ksiege.

-Sa o osiem godzin swiatla stad. Chyba nie bedziemy czekac na odpowiedz? - Omar podal mikrofon. - Prosze wcisnac
przelacznik i nadawac.

-Dowodca statku do pierwszego pilota. Rozkaz specjalny. Zakazuje witalizacji kogokolwiek z zalogi przebywajacej w
biostatorach.

Omar spojrzal ze zdziwieniem, ale nie spytal o nic.

-To... na wszelki wypadek - usmiechnal sie Sloth, odkladajac mikrofon. - A teraz pokaz mi, jak sie uruchamia automat
czasowy. Ty pierwszy wejdziesz do biostatora, a ja uruchomie program lotu i poloze sie ostatni. Tez na wszelki wypadek.

-Co sie stalo, komandorze?

-Jeszcze chyba nic... Nie wiem. Kladz sie.

-Tak jest. Potem trzeba przesunac te dzwignie, a nastepnie nacisnac zielony przycisk. To wszystko. Ide do biostatora.

Sloth patrzyl przez chwile za nim, a potem z dziennikiem w dloni rozejrzal sie po kabinie. Odchylil pokrywe skrzynki na
odpadki i ukryl w niej gruby zeszyt.

Tym razem budzil sie bez snow. Jego pamiec przechowala dokladnie ostatni moment przed zasnieciem i teraz, po
dziesieciu prawie dniach lotu sladem fotonowca, wpasowal sie dokladnie w tamta chwile, jakby nie bylo tej dziesieciodniowej
przerwy. Uniosl sie szybko z biostatora. Miejsce Omara bylo puste. Znalazl go w sterowni.

Na ekranie widac bylo fotonowiec. Omar rozmawial przez radio z Silva,

-Wylacz silniki. Zaraz bede was wyprzedzal.

Sloth przypasal sie do fotela i obserwowal manewry.

Rakieta musiala podejsc do statku od strony zwierciadel fotonowych, zwroconych teraz do przodu, w kierunku centralnej
gwiazdy ukladu. Byla podobna do Slonca, widzianego z orbity Saturna...

Wyprzedzili statek, a nastepnie, hamujac malym ciagiem i uruchamiajac na chwile silniki korekcyjne, powoli, precyzyjnie
wsuneli sie w obrecz pustego miejsca w peku segmentow napedowych. Od tej chwili wszystko odbywalo sie samoczynnie:
mocowanie segmentu, spajanie polaczen kablowych i sluz przejsciowych.

-Bardzo dobrze - pochwalil Omara. - Gdzie uczyles sie takich manewrow?

-Bylem w ukladzie Fomalhaut. Ale to jeszcze w epoce napedu klasycznego. Na fotonach latalem tylko treningowo, do
Jupitera i z powrotem ale dali nam taka szkole, ze...

-Wyobrazam sobie. - Sloth usmiechnal sie do swoich wspomnien z czasow, gdy opanowywal praktyczna nawigacje
pozaukladowa. - Czy Silva uczyl sie razem z toba?

-Znam go od dawna. To bardzo dobry pilot Byl ze mna na tych treningach.

-Kogo jeszcze z naszej zalogi znasz... dluzej, z czasow studiow?



-Achmata. Dlatego wlasnie jego zwitalizowalem na zastepstwo...

Sloth zastanawial sie w milczeniu. Zielone swiatla sygnalizowaly koniec operacji. Mogli juz przejsc do czesci zalogowej
statku.

-Posluchaj, Omar... Zastanow sie nim odpowiesz. Czy ufasz calkowicie tym ludziom?

-Nigdy sie na nich nie zawiodlem, komandorze.

-Dobrze. Musze i ja wam zaufac. Nie mam innego wyjscia.

Omar patrzyl na niego pytajaco, lecz Sloth nie powiedzial juz ani slowa wiecej, dopoki nie znalezli sie w kabinie
medycznej, gdzie zaniesli nieprzytomnego wciaz staruszka z Alfy. Potem Sloth wrocil jeszcze po dziennik.

W kabinie medycznej zastal Achmata i Omara pochylonych nad lezacym starcem.

-Co z nim zrobic, komandorze? - spytal Omar.

-Nie wiem. Najlepiej byloby oddac pod opieke lekarza.

-To moja druga specjalnosc - powiedzial Achmat - Studiowalem medycyne.

-To dobrze. Nie chcialbym witalizowac nikogo wiecej, dopoki... - Sloth potrzasnal trzymanym w dloni dziennikiem - dopoki
nie zastanowimy sie wspolnie nad tym... Przeczytajcie, a potem dajcie Silvie. Mozecie pominac pierwszych sto dwadziescia
stron. To tylko zwykle zapisy pilotow wachtowych. Najciekawsze zaczyna sie dalej...

3. Relacja, czyli czesc prawdy o planecie Ksi

Trudno mi zaczac te relacje. Probowalem juz wiele razy, lecz kazdy poczatek wydawal mi sie niezreczny. Nie wiem
przeciez, kto i w jakich okolicznosciach przeczyta te slowa. Musze wiec zaczac od pewnych wyjasnien dotyczacych mojej
osoby.Bylem czlonkiem, zalogi Alfy, flagowego statku Konwoju. Jak wszyscy towarzysze z zalog, ja takze mialem pozostac
na planecie wraz z pozostalymi osadnikami. Czego spodziewalem sie po tej radykalnej zmianie w mym zyciu? Trudno to
wyjasnic w krotkich slowach. Bylem mlody i pelen ciekawosci. Pracujac przez pewien czas jako pilot na liniach
miedzyplanetarnych zwiedzilem prawie wszystkie szlaki regularnej komunikacji wewnatrz Ukladu. Coz pozostalo mi w
perspektywie dalszych lat tej sluzby? Powtarzanie tych samych tras, krecenie sie tam i z powrotem pomiedzy Wenus a
ksiezycami Jupitera... Nie bylem zachwycony taka przyszloscia Wiedzialem, jak trudno jest dostac sie do zalogi ekspedycji
miedzygwiezdnej. Probowalem nawet starac sie o miejsce w dwoch kolejnych wyprawach badawczych i nic z tego nie
wyszlo. Byc moze, zabraklo mi odpowiedniej protekcji...

Wtedy wlasnie ogloszono nabor do Konwoju. Warunek byl dosc ostry: trzeba bylo zdecydowac sie na pozostanie na
docelowej planecie, nie przewidywano powrotu statkow na Ziemie. Wyprawa miala charakter eksperymentalny, po raz
pierwszy probowano stworzyc kolonie Ziemian na planecie innego ukladu. Do tego jeszcze - na planecie, gdzie nie stanela
dotad stopa czlowieka. Jednakze wyniki wieloletnich badan przy uzyciu samoczynnych sond obserwacyjnych nie
pozastawialy watpliwosci: planeta mogla stac sie rajem dla przyszlych mieszkancow. Jej ogromne obszary pokrywala
wspaniala roslinnosc, klimat strefy umiarkowanej przypominal Kalifornie, tyle ze bez trzesien ziemi huraganow i innych
niespodzianek. Dobra woda i korzystny sklad atmosfery czynily planete wymarzonym miejscem pobytu dla tych ktorych
zmeczylo zycie w nieustannym pospiechu i halasie, w obliczu zagrozenia przeludnieniem i niedozywieniem, a do tego
jeszcze w niestabilnej, z dnia na dzien zmieniajacej sie sytuacji politycznej.

Zglosilo sie nadspodziewanie wielu ochotnikow na osiedlencow Byli to przewaznie ludzie mlodzi, ktorzy nie widzieli dla
siebie perspektyw i satysfakcjonujacego miejsca w ziemskiej rzeczywistosci. Deklarowali gotowosc do trudnej pracy
pionierow, jaka czekac ich miala na nowej planecie. Przyjmowano najchetniej mlode bezdzietne pary malzenskie oraz
mlodych samotnych mezczyzn i kobiety.

Trudniej bylo ze skompletowaniem zalog, chociaz kandydatow bylo wiecej niz oferowanych miejsc. W tym przypadku
wazna role odgrywaly wysokie kwalifikacje - a jak wiadomo astronauci z wysokimi kwalifikacjami bez trudu znajduja sobie
prace bez koniecznosci wyrzekania sie powrotu na Ziemie.

Moje kwalifikacje okazaly sie wystarczajace, a entuzjazm, z jakim odniosla sie moja dziewczyna, Luiza, do tego
szalonego pomyslu, przypieczetowal moja decyzje. W ten sposob znalazlem sie w zalodze Konwoju. Luiza, jak bylo
zawarowane w kontrakcie, otrzymala miejsce wsrod kandydatow na osadnikow. Podroz trwala dlugo, lecz dla osadnikow
pozostajacych w anabiozie nie mialo to znaczenia, a my, czlonkowie zalog, postarzelismy sie zaledwie o kilka lat - bo tyle
trwaly w sumie dyzury robocze kazdego z nas. Przez pozostala czesc podrozy korzystalismy z najnowoczesniejszych



urzadzen biostatycznych, pozwalajacych na natychmiastowe niemal zapadanie w anabioze i powrot do czynnego zycia w
razie koniecznosci.

Podroz przebiegla bez zaklocen i powazniejszych problemow nawigacyjnych, jak zreszta zwykle bywa w
miedzygwiezdnej prozni. Pelnilem funkcje drugiego pilota Alfy. Mielismy na pokladzie dowodce calego Konwoju, starego i
doswiadczonego astronaute, awansowanego z tej okazji do rangi admirala, ktory postanowil osiasc u celu podrozy na
zasluzonej emeryturze.

Kazdy z czterech statkow Konwoju skladal sie z centralnego modulu podroznego, zawierajacego urzadzenia napedowe i
sterownicze oraz pomieszczenia zalogi. Modul centralny otoczony byl walcowatymi pojemnikami, zaopatrzonymi we wlasne
zrodla napedu. Pojemniki te, bedace ladownikami zdolnymi osiasc na powierzchni planety, zawieraly urzadzenia
hibernacyjne z ludzmi oraz caly sprzet, materialy i zapasy potrzebne w poczatkowym etapie zasiedlania planety.

Mysle, ze powyzsze wyjasnienia wystarcza kazdemu, kto bedzie czytal te notatki, dla zrozumienia wydarzen, ktore
zamierzam opisac. W tym momencie nachodzi mnie refleksja dotyczaca tych ewentualnych czytelnikow... Czy ktokolwiek
bedzie rzeczywiscie to czytal? Czy - jesli przeczyta - zdola wczuc sie do tego stopnia w sytuacje, by zrozumiec fakty i
motywy naszych dzialan? Czy wlasciwie oceni to co sie stalo i role poszczegolnych osob dramatu - bo trudno nie nazwac
dramatem tego, co chce przedstawic... To dramat zbiorowy i dramat poszczegolnych jednostek... ale nie wyprzedzajmy
faktow...

Otoz, jak wspomnialem, dla nieznanego czytelnika spisuje teraz - juz z perspektywy odleglego czasu, na chlodno i w
miare moznosci obiektywnie - bieg wydarzen, poczynajac od owego pierwszego dnia, nazwanego pozniej Pierwszym
Dniem Nowego Swiata. Czy zalezy mi bardziej na daniu swiadectwa prawdzie o planecie i jej mieszkancach, czy moze na
pokazaniu moich bledow i zaslug, by ktos mogl prawidlowo ocenic moja role w tych wydarzeniach? Nie umiem na to
odpowiedziec; samo sie to okaze w trakcie pisania...

Dla sprawnego przeprowadzenia ostatniej operacji, osadzenia ladownikow na powierzchni planety, potrzebowalismy nieco
wiecej ludzi niz liczyly zalogi czterech naszych statkow. Zgodnie z uprzednio zalozonym programem, w czasie gdy statki
osiagaly trwale orbity wokol planety, programowane urzadzenia witalizujace wybraly pewna liczbe mezczyzn sposrod
hibernowanych osadnikow i przystapily do ich witalizacji. Zaloga kazdego ze statkow miala w tym czasie za zadanie
uzupelnic dane o planecie, sporzadzic aktualne foto-mapy i wybrac ostateczne miejsce ladowania. Moduly centralne mialy w
przyszlosci pozostawac na orbitach, pelniac role przekaznikow dalekosieznej lacznosci i stacji orbitalnych dla celow
przyszlej astronautyki ukladowej. Oprocz ladownikow, pozbawionych mozliwosci powrotu na orbite, dysponowalismy takze
malymi rakietami-promami, ktore mogly - uzupelniajac zapas paliwa - odbywac wielokrotne loty miedzy powierzchnia
planety i pozostajacymi na orbicie modulami podroznymi.

Pewnego dnia, gdy nasz statek obiegal juz planete po ostatecznej orbicie parkingowej, pelnilem wlasnie sluzbe w kabinie
nawigacyjnej. Bylem zajety obserwacja powierzchni globu przesuwajacej sie po ekranie, a siedzacy na sasiednim fotelu
pierwszy pilot opowiadal jakas zabawna historyjke. Bogar byl znanym gadula i w gruncie rzeczy, po kilku wspolnie
spedzonych dyzurach, znalo sie wiekszosc jego opowiesci. Sluchalem go niezbyt uwaznie i nie od razu zwrocilem uwage
na nagla przerwe w polowie zdania. Po chwili dopiero, gdy milczenie przedluzalo sie ponad miare, zwrocilem twarz w jego
strone. To, co zobaczylem, sparalizowalo mnie na chwile. Za oparciem fotela Bogara stal jakis nie znany mi osobnik,
barczysty mezczyzna o bardzo sniadej twarzy i dlugich czarnych wlosach rozdzielonych nad czolem. Jego lewa dlon byla
wczepiona we wlosy Bogara, w prawej zas trzymal dlugi, ostro zakonczony noz kuchenny. Ostrze noza spoczywalo na
grdyce pilota.

-Zachowujcie sie cicho - uslyszalem za soba ochryply meski glos, a na karku poczulem chlodne uklucie. - Jesli bedziecie
posluszni, nic sie wam nie stanie.

Spojrzalem na twarz tego, ktory stal za Bogarem. Spod opadajacych na czolo wlosow przeswitywal czarny, gruba linia
wypisany czterocyfrowy numer. Teraz juz wiedzialem, z kim mamy do czynienia. Numery takie byly wypisywane na czolach
ludzi poddanych anabiozie dla ulatwienia ich identyfikacji.

-Czego chcecie? - spytalem ostroznie.

-Posluszenstwa - odpowiedzial czarnowlosy, patrzac w maja strone.

-Wykonujemy tylko polecenia dowodcy Konwoju - powiedzial Bogar przez zacisniete zeby Widzialem, jak twarz mu
blednie, a na skroni wystepuja napiete zyly.

-Dowodca Konwoju zostal aresztowany podobnie jak reszta zalogi tego statku.



Dostrzeglem, jak Bogar zaciska szczeki, jakby przezuwal cos twardego. Rownoczesnie jego dlon zwarla sie mocniej na
podlokietniku fotela Rzucil mi krotkie spojrzenie nie zmieniajac pozycji glowy.

-Ktory z was jest pilotem? - spytal ochryply glos zza moich plecow.

-Obaj - powiedzialem.

-Dobrze. Bedziemy was potrzebowali. Czy mozecie teraz pozostawic sterownie bez obslugi? - indagowal dalej ochryply
przyciskajac mocniej ostrze do mojego karku.

Wzrok Bogara powedrowal w kierunku radiostacji.

-Tak - powiedzial powoli. - Ale nalezaloby wlaczyc autopilota. Czy mam to zrobic?

-Nie. Nie wstawaj - burknal czarny. - I nie probuj ostrzegac pozostalych jednostek.

-Czy to cos w rodzaju przewrotu, zamachu stanu? - wycedzil Bogar ironicznie.

-Mozesz to nazwac nawet rewolucja, jesli wolisz - zasmial sie ten za mna - Radze przylaczyc sie do nas i pomoc nam.
Opor nie wyjdzie wam na zdrowie, a i tak zawsze znajdzie sie ktos, kto nam pomoze.

-Nie wiemy jakie macie zamiary - powiedzialem ugodowo. - Mozemy porozmawiac.

-Nie teraz. Jak sie wlacza autopilota?

-Tutaj - wskazal Bogar, wyciagajac dlon w kierunku wylacznika sztucznej grawitacji.

-Wlacz!

Bogar nacisnal przycisk i korzystajac z tego, ze ostrze noza znalazlo sie poza jego gardlem, skoczyl do przodu. W ciagu
kilku sekund silniki korekcyjne wstrzymaly rotacje statku. Czulem, ze wyplywam w gore z fotela, lecz dotyk ostrza na moim
karku nie ustapil Widzialem przez moment Bogara splecionego z napastnikiem, szybujacych w drugim koncu kabiny.
Poczulem silny cios w glowe na chwile stracilem przytomnosc. Gdy otworzylem oczy, wisialem pod sufitem. Czarnowlosy
szybowal powoli przez kabine. W jego piersi tkwil noz. Poszukalem wzrokiem Bogara Znalazlem go, rozpuszczonego na
scianie. Wysoki, rudawy mezczyzna wyciagal z jego plecow dlugi, stalowy szpikulec.

-Wlacz grawitacje! - powiedzial, odbijajac sie od sciany w moim kierunku. W rece trzymal swa zlowroga bron.

Poczulem paralizujacy strach. Czepiajac sie uchwytow, dotarlem do pulpitu i uruchomilem obrot statku.

-W porzadku - powiedzial blondyn. - I nie probuj juz zadnych sztuczek. Przez glupote twojego kolegi i nieostroznosc
mojego, mamy dwa pierwsze trupy. To wystarczy.

Razem z zabitym przez Bogara, buntownikow bylo dziewieciu. Jedynych dziewieciu zwitalizowanych na Alfie w pierwszej
kolejnosci! Dziwilo nas to, dopoki nie zobaczylismy wsrod nich Fremona, informatyka z naszej zalogi. To on wlasnie
obslugiwal komputer witalizujacy i mial dostep do kartoteki osadnikow.

A wiec wszystko bylo przygotowane zawczasu, przed odlotem. Nie byla to zadna improwizacja ani amatorska partanina.
Rebelianci bez trudu poradzili sobie z zalogami pozostalych statkow, wzywajac je sfalszowanym rozkazem admirala dc
stawienia sie w pelnym skladzie na ogolna odprawe w Alfie. Przybywajacych rakietami-promami wprowadzano do
przygotowanych pomieszczen i po prostu zamykano. Nie mielismy najmniejszej szansy ostrzezenia ich, nim zostali
uwiezieni. Szczesliwie obylo sie bez dalszych ofiar po obu stronach.

Zdawalismy sobie sprawe z beznadziejnosci sytuacji i nie probujac stawiac oporu czekalismy na jakies zadania czy
deklaracje ze strony spiskowcow. Trzeba przyznac, ze zaskoczyli nas zupelnie wsrod rozlicznych zagrozen i
niebezpieczenstw, analizowanych przed wyruszeniem wyprawy, takiego wydarzenia nikt nie wzial pod uwage. Dzialanie
osadnikow przeciwko zalogom Konwoju bylo z zalozenia absurdem - niemniej jednak sytuacja taka ucielesnila sie oto na
naszych oczach.

Po glebszym zastanowieniu przestalem sie dziwic, ze grupa anarchistow przeslizgnela sie przez skrupulatne sita kontroli
kwalifikujacej potencjalnych osiedlencow. Niestety, najczulsze nawet przyrzady i najwymyslniejsze testy nie sa w stanie
wykryc ludzkich zamiarow. Nalezalo liczyc sie z podobna mozliwoscia, skoro wiadomo bylo, ze ochotnicy rekrutuja sie w
wiekszosci sposrod ludzi, ktorym na Ziemi nie udawalo sie zaspokoic osobistych ambicji i zrealizowac wlasnych idei.



Przez dwa dni siedzielismy zamknieci w ladowni Alfy, podczas gdy buntownicy penetrowali statek. Gdy pojawili sie przed
nami ponownie, byli juz dobrze uzbrojeni: dobrali sie do broni mysliwskiej, ktora wiezlismy wsrod ladunku. Teraz wszelki
opor utracil sens: dobrze znalismy wlasnosci tych flint i pistoletow, zdolnych obezwladnic grubego zwierza, nie zabijajac go
nawet.

Nasi przesladowcy paradowali ostentacyjnie ze swymi numerami na czolach, jakby tym znakiem podkreslali swa
odrebnosc. Jeden z nich, brodaty i nieco niechlujny, lecz najwyrazniej przez pozostalych uwazany za przywodce, wyglosil
do nas krotka przemowe.

-Jestesmy grupa bojowa organizacji, ktora stawia sobie za zadanie utworzenie zupelnie nowego typu spolecznosci.
Osadnictwo na tej planecie daje nam znakomita okazje do wyprobowania w praktyce naszych teoretycznych zalozen.
Chcemy zerwac ze zgnila mentalnoscia Starego Swiata, przeciwstawic sie zlu i niesprawiedliwosci. Cywilizacja ziemska
zbyt gleboko zabrnela w swym blednym rozwoju. Tutaj mozemy rozpoczac wszystko na nowo, bez obciazen i wplywow
starych, skostnialych struktur. Musimy jednak odciac sie calkowicie od nawarstwionych bledow, przekreslic wszystko co sie
z tamtym Starym Swiatem wiaze. Zaczniemy budowac od fundamentow nasze nowe sprawiedliwe spoleczenstwo, w
ktorym wszyscy bedziemy naprawde rowni i szczesliwi.

Zamiary tak doniosle nie dadza sie jednakze zrealizowac bez pewnych drastycznych posuniec oczyszczajacych pole
naszego dzialania. Musielismy zatem uzyc sily wobec was, przedstawicieli dawnego porzadku, ktorzy mieliscie zaszczepic
stare zasady u podstaw przyszlej cywilizacji na tej planecie. Jesli okazecie sie zdolni dostosowac wasza mentalnosc i
postepowanie do nowego ukladu, ktory zamierzamy tu stworzyc, bedziecie mogli stac sie pelnoprawnymi czlonkami naszej
nowe] spolecznosci. Dopoki jednak nie bedziemy w dostatecznym stopniu przekonani o waszej lojalnosci, poddawac was
bedziemy specjalnej kontroli i obserwacji. Wszelkie przejawy nielojalnosci i proby przeciwstawienia sie naszym z gruntu
slusznym posunieciom karane beda z cala surowoscia. Tych zas z was ktorzy nie zadeklaruja od razu gotowosci
zaakceptowania naszego programu, osadzi specjalnie powolany trybunal sprawiedliwosci W ich osobach sadzic bedziemy
okrutny i niesprawiedliwy swiat, ktory pozostawilismy na zawsze za soba.

-Nie znamy waszego programu - zauwazyl admiral. - Jakze wiec mozemy deklarowac nasze poparcie lub zglaszac
sprzeciw?

-Nasz program poznacie w trakcie jego realizacji. Jest on opracowany naukowo i z wszelkimi szczegolami.

-Nie rozumiemy takze - wtracil dowodca Bety - za co wlasciwie zamierzacie potepiac i sadzic ziemska cywilizacje? To
ona przeciez umozliwila wam znalezienie sie tutaj, wyposazajac was we wszystko, co niezbedne do rozpoczecia nowego
zycia, ktore sami wybraliscie.

-Poza tym - dodal ktos z zalogi - nie wiadomo jeszcze, jak do waszych zamiarow ustosunkuja sie osadnicy, gdy
przywroceni do zycia dowiedza sie o tym co zaszlo...

-Zdajemy sobie sprawe z tego, ze wszystko, co nowe i postepowe, napotyka poczatkowo trudnosci i opory - powiedzial
przywodca buntownikow. - Pozostawcie jednak nam troske o prawidlowe przeprowadzanie naszych planow. Od was
wymagac bedziemy tylko jednego: nie przeszkadzajcie nam. Jesli nie zechcecie lub nie bedziecie mogli potwierdzic tego,
co im powiemy - milczcie. Wasze milczenie wystarczy, abysmy uznali was za lojalnych obywateli naszego Nowego Swiata.
Na poczatku obowiazywac beda warunki specjalne. To zrozumiale w sytuacji, gdy miec bedziemy do czynienia z
pokoleniem wychowanym w starym porzadku spolecznym. Nasz ideal spoleczenstwa zacznie funkcjonowac dopiero
wowczas, gdy wyrosnie tu nowe pokolenie, urodzone i wychowane w nowym systemie, pozbawione obciazen i wplywow
starego porzadku. Dlatego, powtarzam, wymagac bedziemy od was co najmniej milczacej akceptacji naszych metod
kierowania nowa spolecznoscia oraz uznania za niewatpliwie sluszny - celu, ktory nam przyswieca.

Tyle dowiedzielismy sie na poczatek. Pozwolono nam nastepnie przedyskutowac miedzy soba nasze stanowiska,
pozostawiajac nas samych w zamknietej ladowni Alfy. Dyskutowalismy z pewnym skrepowaniem, nie majac pewnosci, czy
wsrod nas nie ma dalszych zakonspirowanych wspolpracownikow rebeliantow. Dlatego rozmowy prowadzane byly
polglosem i w malych grupach, przy uzyciu ostroznych sformulowan.

-Przede wszystkim musimy miec na uwadze bezpieczenstwo osadnikow. Powierzono nam cztery tysiace ludzi, ktorych
mamy bezpiecznie dostarczyc na powierzchnie planety. Dopoki tego nie uczynimy, nie wolno nam przedsiebrac zadnych
gwaltownych srodkow - stwierdzil admiral: - Jesli nadal uwazacie mnie za dowodce Konwoju, traktujcie to jako rozkaz.
Zadnych prob oporu, dopoki ostatni pojemnik nie znajdzie sie na planecie. Pozniej zadecydujemy, co robic dalej.

-Popieram admirala - powiedzialem wowczas. - Widzialem, jak zginal Bogar. Oni nie zartuja. Przy probach oporu beda
dzialac w sposob bezwzgledny i zdecydowany.



-To fanatycy, opetani idea wprowadzenia w zycie jakiegos blednego modelu stosunkow spolecznych. Osadnicy maja im
posluzyc za obiekty eksperymentu spolecznego - zauwazyl dowodca Alfy. - Mysle, ze to zwolennicy ktoregos z tych
radykalnych anarchistycznych pradow socjologicznych, dajacych o sobie znac w ostatnich dziesiecioleciach. Na Ziemi nikt
ich nie traktowal zbyt serio, wiec chca tutaj wprowadzic w czyn i praktycznie zademonstrowac skutecznosc swych
pomyslow spoleczno-ekonomicznych.

-Poczekajmy wiec - powiedzialem pojednawczo. - I tak musimy powsciagnac nasze dzialania do czasu zakonczenia
ladowania. Moze sie okazac, ze ich propozycje beda do przyjecia zarowno dla nas, jak dla osadnikow. Po coz powodowac
napiecia i doprowadzac do walki, kiedy nie wiadomo, przeciwko jakim ideom walczymy?

-Slusznie - potwierdzil admiral. - Potrzebny jest spokoj i przynajmniej z pozoru zgodna wspolpraca... Sprawa administracji
i systemu spolecznego jest kwestia drugorzedna. Ostatecznie nikt nie powiedzial nam, ze to my wlasnie mamy stanowic
wladze na tej planecie. Nasze zadanie nie konczy sie z chwila szczesliwego doprowadzenia ich tutaj. Bedziemy im
potrzebni jako doradcy techniczni i to powinno zapewnic nam wlasciwa pozycje w tym nowym spoleczenstwie. Osadnicy to
ludzie mlodzi, z odpowiednim wyksztalceniem wprawdzie, lecz bez zadnego doswiadczenia w sprawach zasiedlania obcej
planety. W dzisiejszym spoleczenstwie faktyczna wladze sprawuje i tak ten, kto dysponuje wiedza i srodkami technicznymi.

-Mysle, ze raczej ten, kto dysponuje bronia - zauwazyl sceptycznie Letto, jeden z pilotow. - Dlatego czulbym sie pewniej
majac w garsci dobry miotacz albo chocby porazacz...

-Obawiam sie, ze w swej prostodusznosci nie docenia ich pan, admirale - westchnal komandor Blochin, moj dowodca. -
Sadzac z tego, co udalo im sie zdzialac dotychczas, oni przewiduja posuniecia na kilka ruchow naprzod. A my nie
powinnismy sie przyzwyczajac do roli poslusznych wykonawcow ich polecen. Czas pracuje na ich korzysc i za kilka tygodni
nic juz nie bedzie mozna poradzic. Wtedy rzeczywiscie pozostanie nam tylko milczec i nie sprzeciwiac sie ich umyslom.

Ostatecznie jednak zgodzilismy sie przeprowadzic operacje ladowania zasobnikow pod lufami pilnujacych nas
buntownikow i wszystko przebieglo sprawnie i bezpiecznie.

Warunki naturalne na planecie nie odbiegaly od tego, co wiedzielismy z wczesniejszych sondowan. Wszystkie prawie
ladowniki udalo sie nam osadzic blisko miejsca wybranego jako teren pod pierwsze osiedle. Byla to rownina porosnieta
czesciowo gestym dziewiczym lasem. wcinajaca sie obszernym polwyspem w wody wielkiego slodkowodnego jeziora.
Osiedle mialo powstac w poblizu wody na koncu polwyspu, u stop wyniesienia wspinajacego sie lagodnym stokiem w
strone jego nasady.

W ciagu kilku pierwszych dni, pracujac w pelnym skladzie zalog, pod straza rebelianckich patroli, zdolalismy
przetransportowac i zestawic w jednym miejscy wszystkie ladowniki zawierajace Sprzet i materialy przeznaczone do
budowy osiedla. Uzywalismy przy tym zmontowanych na miejscu maszyn transportowych i roboczych. Zasobniki z
hibernowanymi osadnikami zgromadzilismy w innym punkcie, na dosc odleglej od brzegu jeziora lesnej polanie, po drugiej
stronie wzgorza.

Buntownicy traktowali nas bardzo przyzwoicie, otrzymywalismy dostateczne racje zywnosciowe i tylko na noc zamykano
nas w jednym z oproznionych ladownikow. Wszystkie ladowniki, ulozone teraz poziomo i odpowiednio pogrupowane,
stanowily kompleks barakow magazynowych. Oproznialismy je stopniowo, montujac ze zmagazynowanych czesci rozne
urzadzenia - maszyny, pojazdy ladowe i powietrzne.

Uplynelo kilka tygodni, lecz nasza nowa wladza nie kwapila sie jakos z uwolnieniem osadnikow z ich anabiotycznego
letargu. Zastanawialismy sie, czy oznacza to, ze zwatpili w atrakcyjnosc proponowanego przez nich systemu, czy boja sie,
ze nie zostana zaakceptowani przez ogol... Wolelismy, aby wreszcie zaczelo sie tu jakies normalne zycie, aby ktos odciazyl
nas nieco od naszych obowiazkow jedynych pracujacych na planecie. Niektorzy z nas liczyli jeszcze na to, ze osadnicy nie
uznaja wladzy buntownikow i ze cos sie zmieni.

Nie docenialismy przebieglosci i pomyslowosci rebeliantow. Nim pierwszy osobnik opuscil pojemnik anabiotyezny,
czekalo nas jeszcze wiele pracy. Najpierw zmuszeni zostalismy do wykopania w stoku wzgorza sieci rozleglych
pomieszczen i korytarzy podziemnych, stanowiacych po wykonczeniu i obudowaniu rodzaj bunkra, ktorego glowna czesc
zaglebiona byla we wnetrze wzgorza, a tylko mala, i niepozorna nadbudowka wystawala ponad powierzchnie. Nastepnie
musielismy oproznic ladowniki ze wszystkiego co zawieraly i przeniesc to do wnetrza bunkra. Dopiero w trakcie tej pracy
zaczelismy domyslac sie dalszych planow nowej wladzy, lecz i tak rzeczywistosc przerosla znacznie nasze wyobrazenia.
Nie docenilismy ich sprytu, biorac ich zrazu za dyletantow, podczas gdy nie bylo w ich planach zadnej improwizacji. Byli
przygotowani do dzialania nie gorzej, niz. my do calej tej wyprawy. Przewidzieli wszystko w najdrobniejszych szczegolach i
teraz tylko konsekwentnie realizowali swoj precyzyjny program.

W czelusciach twierdzy, ktora wlasnymi rekami wygrzebalismy w stoku wzgorza, zniknely takze pojazdy i maszyny



budowlane, agregaty energetyczne, urzadzenia lacznosci, nie mowiac o zapasach zywnosci, przeznaczonych dla
osadnikow na pierwszy okres zagospodarowywania planety.

Po zakonczeniu tych prac poza bunkrem pozostaly jedynie puste baraki powstale z korpusow ladownikow, a rakiety
patrolowe znalazly sie w glebi ladu, daleko poza obszarem polwyspu. Pozwolono nam odpoczac, przydzielono nam nawet
dodatkowe porcje zywnosci, a nastepnie zwolano nas do baraku, gdzie jeden z buntownikow, nazwiskiem Morlen - glowny,
jak sie zdaje, teoretyk ich ruchu - wyglosil prelekcje. Na wstepie udzielil nam pochwaly za sprawne przeprowadzenie prac,
wyrazil swoje uznanie dla naszej postawy, pelnej - jak sie wyrazil - zrozumienia i dobrej woli, a nastepnie przeprowadzil
szkolenie w zakresie podstaw teoretycznych nowego porzadku spolecznego.

-Zwracamy sie do was nie po to, by sie przed wami usprawiedliwiac czy tlumaczyc - powiedzial na wstepie. - Mozecie
akceptowac lub odrzucac nasze poglady, lecz musicie podporzadkowac sie naszym postanowieniom nie zaleznie od
osobistych przekonan. Za kilka dni przystapimy do ozywiania osadnikow i nie chcielibysmy, by jakiekolwiek
nieodpowiedzialne wystapienia czy wrogie ekscesy zaklocily nasze poczynania, zmierzajace do wprowadzenia nowego
ladu. Zamierzamy zbudowac tutaj spoleczenstwo zupelnie nowego typu, wolne od sprzecznosci, nierownosci i tych
wszystkich bledow, ktorymi obciazone jest spoleczenstwo Starego Swiata. Nasz Nowy Swiat me bedzie mial nic wspolnego
z utopiami, nieudolnie i bez powodzenia realizowanymi w przeszlosci, dlatego tez musimy calkowicie odciac sie od starych
form od wplywow tradycyjnego sposobu myslenia. Musimy odpowiednio uksztaltowac mentalnosc naszych nowych
obywateli - ludzi pochodzacych z Ziemi i tam wychowanych. Nie jestesmy w stanie wymazac z ich pamieci wszelkich
nalecialosci tego przegnilego i z gruntu nieslusznego systemu, ktory opuscilismy. Musza odrzucic go sami, a naszym
zadaniem jest wywolac w nich przemozny odruch repulsji na wszystko, co ma zwiazek z tamtym, Starym Swiatem, posiac
w ich umyslach niechec, a nawet nienawisc do mego. Tylko pod takim warunkiem mozliwe bedzie zrealizowanie naszego
slusznego modelu spoleczenstwa rownego i szczesliwego. Dlatego musimy uzyc specjalnych metod, podporzadkowanych
naszemu slusznemu celowi. Niech zaden z was nie osmieli sie nazwac tych metod inaczej, jak tylko koniecznymi i
historycznie uzasadnionymi! Nie wymagamy od was aktywnosci w krzewieniu naszych informacji. Zadamy jednak
stanowczo, abyscie ani slowem im nie zaprzeczali. Podwazanie skutecznosci naszych poczynan, jako dzialanie
skierowane przeciwko naszym celom, karane bedzie z cala surowoscia.

Usunelismy to, co mogloby przypominac osadnikom Stary Swiat. Niech wszystko co osiagna, zawdzieczaja jedynie pracy
wlasnych rak. Niech w codziennym trudzie zagospodaruja planete - a wowczas na pewno beda ja kochali jak wlasna, jedyna
ojczyzne i beda wdzieczni tym, ktorych kierownictwo umozliwilo im wszystkie te osiagniecia. Dlatego wlasnie, dla ich
moralnego zdrowia i wychowania ich w nowym duchu, usunelismy wszystkie ulatwienia, wszystko, co gotowe i nie zdobyte
wlasnym wysilkiem. Szczescie i zadowolenie mierzy sie tempem wzrostu, nie stanem posiadania. Im mniej miec beda na
poczatku, tym wiekszym szczesciem i duma napawac ich bedzie kazdy sukces kazde osiagniecie. Musza od poczatku
zdac sobie sprawe, jak dalece zdam sa na wlasne sily. Tutejsza gleba pozwoli na szybkie osiagniecie wlasnych srodkow
zywnosciowych. Wsrod osadnikow sa specjalisci od upraw. Wkrotce kolonia stanie sie samowystarczalna. Zywnosc, ktora
zmagazynowalismy, bedziemy przydzielac w miare potrzeb, dopoki bedzie to konieczne.

Wobec zaniechania uzytkowania urzadzen technicznych, wy nie jestescie przydatni jako eksperci i doradcy. Otrzymacie
zatem rozne funkcje pomocnicze, bo w naszym osiedlu wszyscy beda potrzebni.

I jeszcze jedna sprawa o charakterze porzadkowym - zakonczyl prelegent. - Numery na naszych czolach sa
swiadectwem przynaleznosci do spolecznosci Nowego Swiata. Aby jednak i w tym wzgledzie wprowadzic nowy porzadek,
postanowilismy zastepowac stare, latwo usuwalne numery, nadane nam przez znienawidzony Stary Swiat, nowymi, trwale
tatuowanymi na czolach osadnikow w kolejnosci ozywiania ich z anabiozy. Sila rzeczy, nasza pierwsza grupa otrzyma
numery jednocyfrowe, w pierwszej dziesiatce.

-A my? - spytal ktos ze sluchaczy.

-Wy nie byliscie ponumerowani, nie ozywiamy was z anabiozy, a wiec, naturalnie, nie mozecie otrzymac numerow
kolejnych w naszym spoleczenstwie. Jedynie Fremon, nasz dawny wspolpracownik i czlonek organizacji, otrzyma
honorowy numer w pierwszej dziesiatce. Ponadto rezerwujemy nastepne dziesiec numerow, od jedenastego do
dwudziestego, dla tych sposrod was, ktorzy wykaza sie legalna wspolpraca i zaakceptuja nasz program.

Bylo nas trzydziestu pieciu, wiec oswiadczenie to wywolalo pomruk zdziwienia wsrod sluchaczy.

-Jakze to? - obruszyl sie Letto. - Tylko dziesiec? A pozostali? Czy nigdy nie beda mieli szansy stania sie pelnoprawnymi
czlonkami tej spolecznosci?

-A ktoz tu powiedzial, ze numeracja ma jakikolwiek wplyw na pozycje w spoleczenstwie? - odparl mowca zdecydowanym
glosem. - Wszyscy maja jednakowe szanse i te same prawa oraz obowiazki. Chyba ze ktos bedzie usilowal dzialac
przeciw spolecznosci...



-Coz wowczas? - Letto najwyrazniej tracil opanowanie.

-Zostanie ukarany zgodnie z prawem.

-Jakim?

-Z prawem obowiazujacym w tej spolecznosci. Poznacie je we wlasciwym czasie.

-Czy sprzeciw wobec wladzy jest takze w mysl owego prawa dzialaniem przeciw spolecznosci?

-Wladza w tym osiedlu przejdzie wkrotce w rece organow obieralnych i wowczas sprzeciw bedzie rownoznaczny z
przeciwstawianiem sie woli wiekszosci. A teraz, w warunkach przejsciowych, me moze byc mowy o zadnych sprzeciwach.
Mamy dosc problemow z organizacja naszego Nowego Swiata i nie mozemy dopuszczac do zadnych rozbieznosci. To
byloby sprzeczne z interesami ogolu. Raz jeszcze apeluje do waszego poczucia umiaru i rozsadku. Zaufajcie uczciwosci
naszych zamiarow i celow.

Nastepnego dnia po owym zebraniu wzywano nas na indywidualne rozmowy z przedstawicielami Komitetu
Tymczasowego, jak nazwal sie zespol rebeliantow. Wchodzilismy kolejno do baraku. Ci, ktorzy stamtad wychodzili, milczeli
i niechetnie odpowiadali na pytania pozostalych. Wszedlem jako jeden z ostatnich. We wnetrzu baraku, na skrzynce po
konserwach siedzial brodaty przywodca buntownikow, oznaczony teraz wielka jedynka na czole. Przez chwile przegladal
dane w mojej karcie ewidencyjnej, wyjetej z pliku lezacych obok niego na podlodze.

-Jako pilot nie przydasz nam sie tutaj... - powiedzial wreszcie, usmiechajac sie przyjaznie. - Chociaz, kto wie? Moze
kiedys... Ale na razie sprobujemy znalezc cos odpowiedniego... Powiedz, co sadzisz o naszych planach na przyszlosc?

Odpowiadalem ogolnikami, baczac by nie zaplatac sie w sformulowania, ktore moglyby zabrzmiec jak krytyka czy
watpliwosci. Mialem w swiezej pamieci ostrzezenia i napomknienia o lojalnej wspolpracy. Z drugiej strony, w deklaracjach,
ktore slyszelismy, trudno byloby wskazac cos, z czym normalnie myslacy czlowiek moglby sie generalnie nie zgadzac,
szczegolnie w kwestii celow... Co zas tyczy sie metod, jakimi zamierzali te cele osiagnac, to nie poznalismy ich jeszcze w
dostatecznym stopniu, by moc je oceniac.

Brodacz z jedynka sluchal mnie uwaznie, potakujac chwilami lekkimi skinieniami glowy.

-Potrzebuje kogos rozsadnego i energicznego zarazem - powiedzial w pewnej chwili. - Wiem, ze dotychczas zachowales
umiar i powsciagliwosc w poczatkowym, trudnym okresie. Ale nie wszyscy postepuja podobnie. Z chwila, gdy zaczna tu
przybywac osadnicy, niektorzy sposrod was mogliby probowac wzmoc swa nieprzyjazna nam dzialalnosc. Chcemy za
wszelka cene uniknac konfliktow. Sprobuj zastanowic sie, czy ktos z twoich towarzyszy moglby sprawiac nam klopoty?
Oczywiscie nie zamierzam namawiac cie do donosicielstwa. Takie metody sa nam obce. Chcemy jedynie ustrzec
nierozsadnych przed represjami i zawczasu izolowac ich, przynajmniej w pierwszej fazie zaludniania planety, od
osadnikow, ktorych mogliby probowac nastrajac wrogo do nas... Wskazujac niektore osoby, dzialalbys w ich interesie.

Podsunal mi plik kart ewidencyjnych. Przejrzalem je raz i drugi. To, co mowil, bylo dosc przekonujace. Taki na przyklad
Letto albo moj komandor... Na pewno nie powstrzymaliby sie od glosnego komentowania wydarzen wobec osadnikow. Po
coz wywolywac gniew rebeliantow, ktory skieruje sie przeciwko calej naszej grupie? A z drugiej strony... Pewna mysl
przyszla mi wtedy do glowy i to przechylilo szale: jesli teraz wzbudze zaufanie przywodcy buntu, nie krzywdzac przy tym
nikogo z naszych, to byc moze, uda mi sie nawiazac z nimi jakas blizsza wspolprace, ktora w przyszlosci moze
zaowocowac dla naszego wspolnego dobra...

"Jedynka" dal mi do zrozumienia, ze uwaza mnie za gotowego do zgodnego wspoldzialania. Niech tak mysli nadal! Dam
mu dalsze dowody dobrej woli, wkradne sie w jego zaufanie i - pozornie, lecz tylko ja bede o tym wiedzial - sprobuje
zadeklarowac pelne poparcie dla nich...

-Taak... - powiedzialem, odkladajac na bok kilka kart ewidencyjnych - Mysle, ze niektorzy... jeszcze nie pozbyli sie pewnej
niecheci do waszych zamierzen. Wierze jednak, ze przekonamy ich wspolnie o slusznosci tej drogi...

Brodacz przewertowal wybrane przeze mnie karty.

-No, tak... - mruknal. - To by sie mniej wiecej zgadzalo.

Odetchnalem z ulga. Widac nie ja pierwszy udzielilem podobnych informacji. Inni przede mna tez byli podobnego zdania,
uznali pewne racje nadrzedne... Czy im takze... obiecywano cos za to? W kazdym razie pozbylem sie tego cienia
skrupulow, ktory przycmil moja dusze w chwili, gdy wskazywalem najbardziej niespokojnych towarzyszy. To, o czym
zamyslalem, wymagalo wszak pewnych poswiecen, gry, nawet narazenia sie na niechec ze strony pozostalych kolegow.



Aby ponownie zapanowac nad sytuacja, powinnismy wejsc miedzy buntownikow, uplasowac sie mozliwie blisko ich bunkra,
zdobyc ich zaufanie, by nastepnie pokonac ich od wewnatrz, gdyby ich rzady okazaly sie nie do przyjecia... Albo - wplywac
na ich poczynania, jesli ich wladza sie utrzyma. Za kazda cene nie wolno dopuscic, aby odsuneli nas wszystkich na
margines spoleczenstwa, ktore ma powstac na tej planecie. Trzeba zdobyc jak najwiecej sposrod owych zarezerwowanych
dla nas dziesieciu numerow, bo jesli nie my zajmiemy pozycje, zajma je bardziej przedsiebiorczy sposrod osadnikow. A
wowczas nie wiadomo, czy ktokolwiek zadba o zabezpieczenie interesow naszej grupy - grupy, ktora bedzie wszak pod
szczegolna obserwacja nowej wladzy.

Gdy wieczorem tego dnia zostalismy znowu sami w zamknietym baraku, rozmowy nie kleily sie jakos, wiekszosc
towarzyszy milczala, jakby, przetrawiajac cos w myslach.

-Mysle, ze nie bedziecie mi mieli tego za zle... - zaczal w pewnej chwili Martins, lekarz z zalogi Gammy. - Zgodzilem sie
asystowac przy witalizacji. Zwrocili sie z tym do mnie a ja pomyslalem, ze to jednak moj obowiazek, niezaleznie od
sytuacji... Chociaz nie jestem pewien, czy powinienem im pomagac... Byc moze lepiej by bylo... odwlec moment wi-talizacji,
ale obawialem sie, ze moga zaczac na wlasna reke, a o ile wiem, nie ma wsrod nich lekarza, mogloby dojsc do komplikacji.

Kilka glosow rownoczesnie zaczelo zapewniac Martinsa, ze postapil slusznie. Bylem tego samego zdania. Po tak dlugim
okresie anabiozy wielu sposrod osadnikow moglo potrzebowac pomocy medycznej.

-A mnie zaproponowali pomoc przy ewidencji i sprawdzaniu kartotek. Przydzielili mnie do pomocy Fremonowi. Sadzilem,
ze dobrze bedzie trzymac reke na pulsie... Kolejnosc, w jakiej beda selekcjonowac ludzi do witalizacji, moze nam dac
pewne informacje o ich zamierzeniach - powiedzial Rowan. Nikt z pozostalych nie zglosil i w tym przypadku zadnych
zastrzezen, wiec poczulem sie rozgrzeszony przed soba samym z moich zamiarow, do ktorych jednakze nie przyznalem
sie glosno, bo to oznaczaloby dekonspiracje juz na samym wstepie. Wciaz przeciez nie bylismy pewni, czy wsrod nas nie
znajduje sie jakis szpicel rebeliantow.

Nastepnego dnia z samego rana wywolano jedenastu sposrod nas i wyprowadzono z baraku. Byl wsrod nich admiral, pilot
Letto, komandor z Alfy... Pozniej nie widywalismy ich na polwyspie i nie mielismy przez dlugi czas pojecia, dokad ich
odkomenderowano.

Zostalo nas w baraku dwudziestu czterech. Mnie i kilku innych jeszcze tego samego dnia przydzielono do pomocy przy
witalizacji. W tym celu poprowadzono nas pod straza szesciu uzbrojonych buntownikow do miejsca, gdzie zgromadzone
byly zasobniki z ludzmi. W czasie, gdy ja, Martins i jeszcze dwoch sposrod zalogi uruchamialismy urzadzenia witalizujace,
Rowan pomagal Fremonowi w wybieraniu z kartoteki pierwszych kandydatow do witalizacji. Trwalo to dosc dlugo, bo
komputer zostal w bunkrze i nikt z buntownikow nie pomyslal, ze moglby sie przydac. W tej sytuacji bylismy gotowi ze
stanowiskiem witalizacyjnym, zanim tamci wytypowali wreszcie pierwsza setke osob.

Podczas krotkiej przerwy, kiedy pozwolono nam zjesc nasza przedpoludniowa racje zywnosciowa i przygotowac troche
cieplej herbaty, Rowan zblizyl sie do mnie na chwile i korzystajac z oddalenia sie pilnujacego nas straznika, szepnal:

-Nie wiem co to znaczy, ale - wybieraja ich wedlug jakiegos dziwnego klucza. Samych kawalerow, i to z mozliwie
najnizszym ilorazem inteligencji... A do tego jeszcze kilka najmlodszych sposrod kobiet.

-Tez z najmniejszym IQ? - spytalem zaskoczony tymi dziwnymi kryteriami.

-Nie. Z najwiekszym obwodem w biuscie - powiedzial Rowan i oddalil sie. Nie zorientowalem sie, czy mowil serio, czy
zartowal.

Po przerwie przystapiono do witalizacji. Wszystko szlo jak najpomyslniej, kolejni osadnicy powracali do stanu biologicznej
aktywnosci, przechodzili krotkie badania na testerze obslugiwanym przez lekarza, nastepnie otrzymywali podstawowa
odziez i odbywali przepisowe cwiczenia gimnastyczne dla odzyskania sprawnosci ruchowej.

Przygladalem sie temu z boku, nie majac nic do roboty. W pewnej chwili od strony bunkra nadjechal maly lazik.
Wyskoczyl z niego Valamis, ow wysoki rudawy blondyn, ktory zadzgal Bogara w pierwszym dniu rebelii. Pod pacha niosl plik
jakichs cienkich broszurek, a w dloni mala walizeczke lekarska.

-Rozdawaj to tym chlopcom - powiedzial, podchodzac do mnie i wreczajac mi papiery.

-A potem kieruj ich do mnie. Bede tam - wskazal w kierunku pojazdu zaparkowanego pod rozlozystym krzewem.

Zwitalizowani mlodzi ludzie podchodzili teraz kolejno po zakonczeniu swych cwiczen, a ja rozdawalem im broszurki, nie
znajac ich tresci. Dopiero gdy nastapila krotka przerwa pomiedzy jedna a druga grupa zwitalizowanych, mialem chwile
czasu, by zajrzec do tekstu. Broszurka skladala sie z kilku kart wydruku komputerowej drukarki. Zawierala zaledwie niepelne



dwie strony tekstu. Reszte kart stanowily jakies kupony czy bilety. Zaczalem czytac.

"Drogi Obywatelu Nowego Swiata! - glosil tekst. - Witamy cie na planecie, ktora od tej chwili staje sie Twoim domem i
Twoja jedyna Ojczyzna. O tym, czy bedziesz tu zyl szczesliwie, zadecydujesz Ty sam i Twoi towarzysze. Musimy
zbudowac tu nasze szczescie wlasnymi rekami, bo swiat, z ktorego tu przybywamy, zdradzil nas haniebnie. Znalezlismy
sie na tej dalekiej planecie jak rozbitkowie, jak wygnancy na bezludnej wyspie! Zostalismy oszukani przez tych, co wysylajac
nas tutaj obiecywali zapewnic nam wszystko: co niezbedne do zalozenia naszego pierwszego osiedla. Sprzet, w ktory nas
wyposazono - to zaledwie pare prymitywnych narzedzi, dano nam zaledwie troche zywnosci, ktora wystarczy tylko na
glodowa racje przez krotki okres. Ludzie z zalog statkow, ktore nas tu przywiozly utrzymuja, ze nie byli uprzedzeni o
zbrodniczym planie zeslania nas tutaj. My, pierwsi sposrod zwitalizowanych, poznalismy prawde: odkrylismy, ze nie
posiadamy podstawowych srodkow dla normalnego przezycia pierwszego okresu kolonizacji planety. Nie popadlismy jednak
w rozpacz ani rezygnacje Postanowilismy walczyc o zycie nas wszystkich wbrew bestialskim zamiarom tych, ktorzy
skazali nas na udreke i glod. Zawiazalismy Komitet Tymczasowy, ktory zajmie sie utrzymaniem ladu w poczatkowym,
trudnym okresie walki o przetrwanie oraz podzialem tych skromnych dobr, ktore posiadamy. Reszta zalezy od was, bo tylko
wspolnym wysilkiem zdolamy przetrwac i pokazac zbrodniarzom z Ziemi, ze ich nie potrzebujemy i nie chcemy ich znac ni
pamietac, bo warci sa jedynie nienawisci za to, co z nami uczynili. Ci zwyrodniali sadysci zechca zapewne korz y siac z
owocow naszego wysilku - eksploatowac nas, gdy osiagniemy tu cokolwiek wartego ich lupiezczych apetytow. Lecz my na
to nie pozwolimy. Wyrzekamy sie dziedzictwa i pamieci o nich. Ilekroc bedzie nam trudno i ciezko, wzniesiemy ku niebu
zacisnieta piesc by pogrozic tym co winni sa naszego losu. Nie pozwolimy, by kiedykolwiek stopa mieszkanca Starego
Swiata deptala nasza nowa ziemie, na ktorej wlasnymi rekami zbudujemy spoleczenstwo ludzi wolnych, rownych i
szczesliwych!

Tych zas, co nas tutaj przywiezli i zamierzali umknac z powrotem na Ziemie, pozostawiwszy nas wlasnemu losowi,
zatrzymamy tu, by wspolnym wysilkiem udokumentowali uczciwosc swych zamiarow, abysmy mogli uwierzyc, ze byli tylko
nieswiadomym narzedziem w rekach zbrodniarzy. Polecamy ich waszej szczegolnej uwadze. Nie ufajcie im ani nie
wierzcie, dopoki swa postawa nie wykaza swej niewinnosci i dobrej woli.

Apelujemy do Was wszystkich o zgodna i ofiarna prace dla wspolnego dobra!

Komitet Tymczasowy"

Czytalem to z rosnaca wsciekloscia. Co za stek klamstw! Jakie nieprawdopodobne kalumnie i oszczerstwa!
Skonczywszy, z zacisnietymi piesciami ruszylem w kierunku pojazdu, gdzie Valamis rozmawial z grupa zwitalizowanych.
Plik nie rozdanych jeszcze broszur porzucilem gdzies po drodze, tylko jedna pozostala w mojej dloni. W miare jednak jak
zblizalem sie do lazika, nadeszlo opamietanie. Coz moge zdzialac protestujac w pojedynke? Trzeba postepowac
konsekwentnie. Mialem wszak zdobyc ich zaufanie i wykorzystac to we wspolnym interesie... Gdy dotarlem do lazika, bylem
juz o wiele spokojniejszy i opanowany.

-Co tam? - spytal Valamis widzac, ze nadchodze.

Siedzial na fotelu lazika, z dlugimi nogami wystawionymi przez otwor drzwi. Obok niego na drugim fotelu lezaly rozlozone
instrumenty do tatuazu. Otaczajacy go polkolem mlodzi ludzie mieli juz starte numery ewidencyjne i wytatuowane nowe,
dwucyfrowe.

-Krotka przerwa - baknalem w odpowiedzi na zadane niezbyt uprzejmie pytanie.

-Dobrze sie sklada. - powiedzial. - Zbliz sie. Zdazymy to zalatwic. Przykucnij, tak bedzie wygodniej.

Objal lewa reka tyl mojej glowy i wprawnymi nakluciami wytatuowal cos na moim czole.

-Nie wypada - szepnal mi do ucha - abys mial numer wiekszy niz twoi przyszli podwladni. O, juz gotowe - powiedzial
glosno. - Przedstawiam wam komendanta Obywatelskiej Sluzby Porzadkowej, chlopcy. Macie wypelniac jego polecenia. I
moje, oczywiscie. - A ty - zwrocil sie do mnie - zaopiekuj sie tymi ludzmi, i tymi nastepnymi takze. Dostajesz
szescdziesieciu wybranych chlopakow i macie pilnowac tutaj porzadku kiedy beda nas tysiace. Odpowiadasz przede mna
za porzadek i za ich odpowiednie przeszkolenie. Masz stopien majora-pilota, wiec chyba sobie poradzisz?

Widzialem ironicznie zlosliwy wyraz jego twarzy, gdy to mowil. Z trudem powstrzymalem skurcz szczek, lecz udalo mi sie
to i powiedzialem:

-Tak jest.

-Dobrze, idz i skoncz rozdawanie broszurek - powiedzial, usmiechajac sie ciagle.



Przejrzalem sie ukradkiem w lusterku lazika. Na moim czole widniala ozdobnie wytatuowana liczba "11". Nim doszedlem
do miejsca, gdzie porzucilem broszury, zrozumialem jak doniosla rzecz zdarzyla sie przed chwila. Moj plan powiodl sie
nadspodziewanie pomyslnie! Ilez bede teraz mogl zrobic dla moich kolegow, jak skutecznie bede w stanie im dopomoc w
tej delikatnej sytuacji! Byle tylko niczego nie zepsuc, niczyim sie nie zdradzic, nie sypnac, nie stracic zaufania
buntownikow... to znaczy, wladzy - poprawilem sie w myslach, podnoszac z ziemi rozsypane broszury.

W ciagu nastepnych paru dni zwitalizowano okolo pieciuset mezczyzn. Mlodzi ludzie, ktorych oddano pod moja opieke,
sprawowali sie znakomicie jako sluzba porzadkowa. Zakwaterowalismy ich w zespole barakow u stop wzgorza, tam gdzie
dotychczas mieszkalem wraz z towarzyszami z zalog. Ze wzgledu na moje obowiazki, przenioslem sie teraz do baraku
moich straznikow.

Valamis, zamieszkujacy wraz z pozostalymi czlonkami Komitetu Tymczasowego w bunkrze na wzgorzu, polecil mi
wystawiac na noc posterunki przed barakiem, gdzie nocowali ludzie z zalog Konwoju. Obawial sie, ze niektorzy z
osadnikow po przeczytaniu broszury informacyjnej mogliby skierowac swe niezadowolenie przeciwko nim, jako
bezposrednim sprawcom trudnej sytuacji. Nie moglem odmowic racji Valamisowi: czesc zwitalizowanych rzeczywiscie
wyrazala oburzenie i kierowala gniew pod adresem tych, ktorych mieli w swym zasiegu. Moi straznicy, uzbrojeni jedynie w
palki wystrugane z galezi miejscowych drzew, musieli kilkakrotnie poskramiac mniejsze lub wieksze grupki mezczyzn,
wznoszacych wrogie okrzyki na placu przed barakami.

Jeden ze straznikow przyszedl do mnie pewnego dnia i zameldowal, ze posrod osadnikow kraza jakies dziwne pogloski.
Kazalem mu zrelacjonowac dokladnie to, co uslyszal.

-Ludzie mowia - opowiadal straznik - ze jakoby pod budynkiem Komitetu Tymczasowego znajduja sie rozlegle podziemia
pelne zywnosci, maszyn, narzedzi i innego dobra. Niektorzy twierdza, ze slyszeli od innych o znajdujacej sie tam broni. Sa
tacy, ktorzy glosza, ze Komitet celowo ukrywa przed ludzmi prawde o wyposazaniu, jakie przybylo tu razem z nami by
wzniecic nienawisc do tych, co nas wyekspediowali. Mowi sie takze, ze oni, tam na wzgorzu, korzystaja bez ograniczen z
tych wszystkich zapasow.



-Co jeszcze slyszales? - wypytywalem straznika, chcac ustalic zakres przeciekow
informacyjnych, ktorych zrodlo bylo oczywiste.

-Mowi sie takze, ze oni tam maja... jakies kobiety...

-Bzdury, moj drogi chlopcze - powiedzialem zdecydowanie, kladac mu dlon na ramieniu. -
Mozesz byc przekonany, ze to wszystko lgarstwo i oszczerstwa. Zapewnij o tym wszystkich
kolegow ze strazy. Sam im to zreszta powiem przy okazji odprawy za pare dni.

-Ale... dlaczego oni tak mowia? - straznik byl dosc inteligentnym i dociekliwym mlodym
czlowiekiem. - Komu moze zalezec na rozsiewaniu tych poglosek?

-Nie domyslasz sie? - wyjasnialem cierpliwie. - Przeciwko komu skierowany jest gniew
ludzi, ktorzy znalezli sie w tej nielatwej sytuacji? Przeciwko zalodze Konwoju, oczywiscie.
Coz zatem moga zrobic atakowani w swojej obronie? Probuje skierowac niezadowolenie
ludnosci pod innym adresem, rzucajac oszczerstwa na Komitet Tymczasowy. Robia to w
obawie o wlasna skore i to ich moze w pewnym stopniu usprawiedliwiac. Nie bedziemy
zatem zbyt surowi wobec nich. Postaramy sie raczej zapewnic im taka ochrone, by nie czuli
sie zagrozeni. Wtedy na pewno zaniechaja tych niecnych plotek.

Moj straznik wygladal na przekonanego, a ja bylem bardzo z siebie zadowolony, bo udalo
mi sie wyjsc kompromisowo z trudnej sytuacji. Musialem wszak zaprzeczyc pogloskom,
rozpowszechnianym przez moich dawnych towarzyszy. Gdyby echa tych wiesci dotarly do
bunkra, nikt tam nie mialby cienia watpliwosci, kto je rozpowszechnia i wowczas dostaloby
sie generalnie wszystkim, bo nikt by nie probowal identyfikowac najaktywniejszych siewcow
niepokoju. Przy okazji ja takze moglbym utracic zaufanie jako stroz porzadku, pod ktorego
okiem dzieja sie takie rzeczy... A przeciez wlasnie dzieki mojemu stanowisku, jak chocby w
tym wlasnie przypadku, stanowilem tarcze ochronna dla moich towarzyszy: wiadomosci o
nastrojach i plotkach docieraly do mnie zamiast bezposrednio do Valamisa...

Po zastanowieniu jednakze doszedlem do wniosku, ze musze chocby pozornie zareagowac
na dzialalnosc kolegow. Kto wie, czy Valamis nie ma bezposrednich informatorow wsrod
moich ludzi. Wezwalem straznika, ktory doniosl mi o krazacych pogloskach i polecilem mu,
aby on i paru innych, wmieszanych pomiedzy osadnikow, postarali sie ustalic zrodlo tych
nonsensownych informacji. Raz jeszcze wyjasnilem chlopcom, ze plotki o zawartosci
rzekomych podziemi budynku na wzgorzu sa absurdalnymi wymyslami chorej imaginacji.

-Po pierwsze - tlumaczylem - jakim sposobem mala grupa ludzi moglaby wybudowac owe
"obszerne podziemia", nie posiadajac maszyn i materialow. Po drugie - skad ludzie spoza
Komitetu mogliby wiedziec o zawartosci tych rzekomych podziemi? A po trzecie, wszak
Komitet jest instytucja tymczasowa. Gdy wladza zostanie przekazana w rece
przedstawicieli wybranych przez osadnikow, przedstawiciele ci beda sami mogli przekonac
sie, co jest prawda a co klamstwem - a zatem utrzymywanie w tajemnicy istnienia jakichs
tam magazynow czy budowli podziemnych nie mialoby sensu. Wreszcie - dodalem na



koniec - jakiz cel mogloby miec pozbawianie ludzi tego, co im potrzebne do zycia i dla nich
przeznaczone? Przeciez Komitet Tymczasowy - to ludzie sposrod nas, tacy sami jak wy
wszyscy i jak reszta osadnikow!

Wydaje mi sie, ze trafilem im do przekonania. Ochoczo ruszyli, by wykonac swe zadanie.
Niestety, po paru dniach zameldowali kolejno, ze nie moga niczego wykryc - ilekroc bowiem
ktorys z nich zblizal sie do grupy rozmawiajacych z ozywieniem ludzi z osiedla, rozmowy
natychmiast cichly albo przybieraly zupelnie niewinny charakter.

Bez trudu pojalem, w czym rzecz. Nastepnego dnia kazdy z owych straznikow wyruszal do
osiedla, majac przed swym dwucyfrowym numerem na czole domalowana tym samym
kolorem, lecz zmywalna farba - dodatkowa trzecia cyfre.

Metoda poskutkowala. Po dwoch dniach mialem juz informacje o najbardziej aktywnych
plotkarzach. Udalem sie do nich kolejno, by w drodze indywidualnych, przyjacielskich
rozmow przekonac ich, ze gloszac swe rewelacje szkodza nam wszystkim, a glownie
samym sobie, gdyz wczesniej czy pozniej ci z bunkra dobiora sie im do skory.

-Jesli chcecie, abym was nadal oslanial - powiedzialem kazdemu z osobna - umozliwcie mi
to i ulatwcie moja trudna role.

Przyjmowali dosc chlodno moje przyjacielskie rady i wydalo mi sie, ze nie przekonalem ich
do konca o potrzebie zachowania ostroznej i rozwaznej postawy wobec rzeczywistosci.
Jakze mialem ich przekonac o tym, co dla mnie stawalo sie oczywiste: ze dziewieciu
czlonkow Komitetu Tymczasowego, majac do dyspozycji straz i spora ilosc broni, w pelni
kontroluje kilkuset ludzi w osiedlu...

Osiedle powstalo jako pierwszy obiekt wzniesiony rekami osadnikow, pomiedzy naszymi
metalowymi barakami i brzegiem jeziora. Przy pomocy pewnej ilosci niezbednych narzedzi
wydanych ludziom w pierwszych dniach po ich witalizacji, zbudowali oni kilkaset dosc
solidnych szalasow i domkow wyplatanych z galezi okolicznych drzew i krzewow. Jak na
lagodny klimat w tym rejonie, wystarczalo to w zupelnosci dla ochrony przed wiatrem i
deszczem. Nastepnym zadaniem, jakie stanelo przed osadnikami, bylo przygotowanie
terenow pod uprawy. Powstawal system kanalow i zbiornikow, karczowano krzewy i
usuwano niska, gesta roslinnosc z terenow okalajacych osiedle. Ludzie pracowali z zapalem
i pomimo wybuchajacych tu i owdzie drobnych incydentow swiadczacych o pewnym
niezadowoleniu niektorych osob, prace posuwaly sie naprzod.

Zywnosc wydzielano dla wszystkich za odpowiednimi talonami, ktore kazdy otrzymywal co
tydzien. Jedynym problemem, ktory wynikal od czasu do czasu w ciagu pierwszych tygodni,
byla sprawa witalizacji kobiet. Zonaci osadnicy dopytywali sie o swe malzonki, a Komitet
Tymczasowy nie kwapil sie jakos z ich ozywieniem. Niecierpliwym wyjasniano, ze zwloka
podyktowana jest wylacznie troska o zapewnienie odpowiednich warunkow dla rozwoju
zycia rodzinnego i wychowywania dzieci. Ostatecznie udalo sie przekonac wiekszosc



zonatych, ze dla obu stron lepiej bedzie, gdy kobiety - po witalizacji - zastana jako tako
funkcjonujace osiedle, zamiast borykac sie od samego poczatku z trudami pionierskiego
zycia. W rezultacie, takie postawienie sprawy podnioslo wydajnosc pracy i podsycilo zapal
osadnikow.

Bylem troche zdziwiony tym, ze poprzestano na witalizacji tej pierwszej, kilkusetosobowej
grupy, pozostawiajac reszte w stanie anabiozy. Indagowalem w tej sprawie Valamisa, lecz
nie wyjasnil mi tego do konca. Mowil, ze to jest naukowo opracowany plan rozwoju
populacji. Zwiekszenie liczby pracujacych przyspieszyloby wprawdzie postep prac, lecz
naruszyloby w znaczniejszym stopniu zapasy zywnosci. Gdy natomiast pierwsza grupa
osadnikow osiagnie pierwsze plony z nowo powstajacych upraw rolnych, wystarczy ich na
wyzywienie nastepnych osadnikow, a takze kobiet i przyszlego mlodego pokolenia.

Rowan, ktory nadal pomagal Fremonowi przy ewidencji ludnosci, poinformowal mnie, ze
wkrotce przewiduje sie witalizacje kobiet - zon pracujacych juz w osiedlu mezczyzn.

-A co z tymi dziewczynkami, ktore wybieraliscie na poczatku z kartoteki? - zagadnalem go
w trakcie rozmowy.

-Nie wiem. Nic nie wiem na ten temat - odpowiedzial niechetnie i udajac bardzo zajetego,
oddalil sie szybko.

Zapytalem wiec Martinsa o te kobiety. Spojrzal spod oka, potem rozejrzal sie dokola i
odwrocony plecami do mnie powrocil do ukladania na polkach jakichs opakowan z lekami.
Urzadzal wlasnie ambulatorium w jednym z barakow.

-Nie opowiadaj o tym nikomu... - mruknal po dluzszej chwili. - One sa tam, w bunkrze.
Zwitalizowali je potajemnie, a ja jestem jedynym spoza Komitetu, ktory o tym wie. Gdyby
sie to roznioslo po osiedlu, mogloby dojsc do zamieszek...

-Czy to... zony tych z bunkra?

-Ale skadze! To w wiekszosci zony albo dziewczyny tych, co jeszcze tkwia w pojemnikach
anabiotycznych!

-Troche to... nie w porzadku... - mruknalem.

-Troche? - podchwycil Martins glosnym szeptem. - To po prostu zwykle swinstwo!

-No, moze... nie az tak - powiedzialem z naciskiem. - Nie wyglaszajmy ocen, nie znajac
dokladnie faktow. Moze potrzebuja kobiet do prowadzenia gospodarstwa...

-A, owszem, do tego tez! - zasmial sie szyderczo Martins. - Nakradli tyle zarcia... Ktos musi
im to przyrzadzac. A ludziom wydaja tylko tyle, by im starczylo sil do pracy. Ciekaw jestem,
jak dlugo wytrzymaja. Jako lekarz obawiam sie, ze wkrotce bedziemy mieli klopoty z ich



zdrowiem. Lekow tez dostalem niewiele. Same podstawowe srodki farmakologiczne. Ale
najgorsze jest to niedozywienie...

-Chyba przesadzasz - powiedzialem ostro.

-Gloszenie takich pogladow moze byc bardzo niebezpieczne. Ludzie w osiedlu juz i tak
opowiadaja o skarbach ukrytych na wzgorzu. Nawet o tych kobietach, o ktorych podobno
wiesz tylko ty... Ciekaw jestem, kto im o tym wszystkim opowiada? Co zas tyczy sie
zywnosci, to przeciez wszystko jest sprawiedliwie dzielone, kazdy dostaje przydzial. Nie
slyszalem, aby moi straznicy uskarzali sie na wyzywienie!

Martins znieruchomial nagle, wpatrujac sie we mnie okraglymi oczyma, a potem ryknal
smiechem.

-Kpisz, czy naprawde nie wiesz? - wykrztusil po chwili.

-O czym?

-O tym, ze ludzie nie dostaja nawet polowy tego, co twoi straznicy?

Naprawde nie wiedzialem o czyms podobnym. Nie sprawdzalem nigdy, ile bonow
zywnosciowych otrzymuje mieszkaniec osiedla. Spytalem o to jakiegos przypadkowo
spotkanego czlowieka. Martins oczywiscie przesadzal. Osadnik dostawal jednak wiecej niz
polowe tej ilosci bonow, jaka otrzymywal straznik. Ja dostawalem wiecej niz moi straznicy,
ale to bylo zrozumiale; zakres odpowiedzialnosci usprawiedliwial te roznice.

Nad ranem nastepnego dnia mialem zly sen. Obudzilem sie mokry od zimnego potu i
siedzac na poslaniu przypominalem sobie urywki sennego koszmaru. Snila mi sie Luiza.
Widzialem ja, piekna jak zawsze, zupelnie naga, jakby przed chwila opuscila witalizator.
Patrzyla jak gdyby na moja twarz, lecz widzialem, ze jej wzrok skierowany jest nieco
powyzej moich oczu i spojrzenia nasze nie spotykaly sie. Po chwili dopiero zrozumialem, ze
ona patrzy na moje czolo. Uczynilem krok w jej kierunku, lecz cofnela sie, takze o krok i
wtedy zobaczylem za nia Valamisa. Wlasciwie to nie byla twarz Valamisa... Postac za Luiza
nie miala twarzy, tylko jasna owalna plame, na ktorej widniala cyfra "4" Wtedy pomyslalem,
ze zapewne ja takze nie mam twarzy, tylko moja jedenastke... Podnioslem dlon dotykajac
kolejno miejsc, gdzie powinienem miec usta, nos, oczy... Nie bylo niczego, moja twarz byla
tylko gladka wypukloscia, owalna czasza bez szczegolow.

Widzialem wciaz Luize z typowym dla sennych widziadel brakiem konsekwencji moglem
widziec ja nadal, mimo braku oczu..., ktora Valamis objal ramieniem i odprowadzal teraz
gdzies w ciemnosc, a ja stalem, jak wrosniety w ziemie, nie mogac zrobic ani kroku. Po
chwili Valamis - a raczej manekin z liczba zamiast twarzy - wrocil sam, stanal kilka krokow
przede mna i rzucil w moim kierunku kulke zwinietego papieru Podnioslem ja i rozwinalem.
Byl to arkusik drukowanych przez komputer bonow zywnosciowych.



Obudzilem sie w tym wlasnie momencie, z wyciagnieta do przodu dlonia chwytajaca
ciemnosc przede mna. W slabym swietle padajacym przez szczeline wentylacyjna
rozpoznalem wnetrze naszego baraku. Wokolo chrapali moi podwladni. Przetarlem twarz
dlonmi i odetchnalem gleboko, z ulga. Przeciez Luiza znajduje sie wciaz w pojemniku, w
stanie anabiozy! Ta mysl pozwolila mi znowu po chwili zasnac. Nie na dlugo jednak.
Zerwalem sie, tkniety naglym niepokojem. Czy na pewno? Skad wiem, ze nie ma jej wsrod
zwitalizowanych kobiet, w bunkrze? .

Nie, to bylo nieprawdopodobne. W jej karcie, ani tez w mojej, nie bylo ani sladu informacji,
ktora moglaby laczyc jakos nasze osoby... Nie byla przeciez moja zona. A trudno
przypuscic, by wybrano ja przypadkowo sposrod dwoch tysiecy kobiet...

Uspokoilem sie troche, lecz do switu nie udalo mi sie zasnac i jeszcze przed pobudka
wyslalem jednego z dyzurujacych straznikow, by przywiodl do mnie Rowana. Przybyl po
chwili rozespany i wystraszony. Spotkalem sie z nim przed moim barakiem i odprawiwszy
straznika powitalem go przyjaznie.

-Czego chcesz? Co zrobilem? - odburknal niezbyt grzecznie, lecz puscilem to mimo uszu,
rozumiejac, ze musial sie zdenerwowac poranna wizyta straznika.

-Przepraszam cie - powiedzialem. - Chcialbym cie o cos spytac. Czy wsrod tych kobiet,
ktore zwitalizowano...

-Jakich kobiet? - zapytal z czujnym i przytomnym juz wyrazem twarzy, kontrastujacym
wyraznie z zaspana maska sprzed paru sekund.

-No, przeciez wspomniales o tych...

-Ja? Ja cos mowilem? O kobietach? Masz na to swiadkow? - zaperzyl sie nagle. - Aha.
Mowilem, rzeczywiscie, ale tylko o tym, ze wybieralem jakies z kartoteki. Nic wiecej.

-Dobrze, nie musisz udawac, wiem skadinad, ze je zwitalizowano. Chcialem tylko, zebys
sobie przypomnial, czy byla wsrod nich dziewczyna o numerze... - zawahalem sie na
moment. - Tysiac sto dwadziescia trzy?

-Nie pamietam numerow... - wycedzil, patrzac jakos dziwnie. - To twoja dziewczyna?

-No... wlasnie... - baknalem, czujac juz w tej chwili, ze popelniam jakis blad.

-Postaram sie zapamietac ten numer - mruknal Rowan. - Sprawdze przy okazji.

-Zrob to, prosze! - powiedzialem, kladac mu dlon na ramieniu.

Wyczulem, ze w pierwszej chwili chcial usunac sie spod mego dotkniecia, lecz pozostal w
miejscu. Jego twarz byla naprzeciw mojej i przez moment mialem wrazenie, ze patrzy na



moje czolo.

-Nie wiem, czy mi sie uda teraz zajrzec do kartoteki. Na razie nie wybieramy nowych osob
do witalizacji. Czy chcesz, by ja zwitalizowali w najblizszej partii kobiet?

-Nie, nie! - odpowiedzialem, zbyt szybko i zbyt gwaltownie.

Dostrzeglem przelotny blysk usmiechu na jego twarzy.

-Zrobie, co sie da... O ile bede mial na to wplyw. - Mowil to rownym, spokojnym glosem, w
ktorym brzmiala spokojna pewnosc siebie, rosnaca z kazdym slowem. W niczym nie
przypominal teraz owego przestraszonego, swiezo rozbudzonego czlowieka, jaki stal
przede mna pare minut temu. - Sam rozumiesz. Nie moge narazic sie Fremonowi, robiac
cos bez jego wiedzy...

Pojalem, co chcial mi dac w ten sposob do zrozumienia. To byl po prostu szantaz.
Odchodzac, upewnil mnie o tym.

-Wiesz przeciez, ze nikt nie dostaje numeru za darmo, prawda? - rzucil przez ramie, teraz
juz zupelnie wyraznie kierujac wzrok na liczbe na moim czole.

Teraz dopiero do mojej swiadomosci dotarl fakt, ze Rowan nie posiadal jeszcze wlasnego
numeru. Powinienem brac to pod uwage, zanim zwrocilem sie do niego z ta sprawa. A ja
uwazalem go za przyjaciela... Teraz przekonalem sie, ze nie moge ufac nawet dawnym
kolegom... Zdalem sobie przy tym sprawe z tego, jak fatalny blad popelnilem, ujawniajac
numer dziewczyny, na ktorej bezpieczenstwie tak mi zalezalo.

Trudno byloby nie dostrzegac oczywistego faktu, ze osadnicy po paru tygodniach
intensywnego wysilku zaczynaja sie niecierpliwic. Warunki byly dalekie od komfortu, racje
zywnosciowe - zgodne z doktryna Morlena, ktory uwazal, ze nalezy utrzymywac je nieco
ponizej niezbednego minimum - oczywiscie nie wystarczaly. Bron mysliwska, ktora miala
sluzyc do polowan na miejscowa zwierzyne, znajdowala sie w bunkrze i nikt oficjalnie - nie
wiedzial o jej istnieniu - choc pogloski o niej, rozpuszczane wsrod ludzi przez osoby
poinformowane, pojawialy sie coraz czesciej. Oddalanie sie od osiedla bez broni moglo byc
niebezpieczne. O tym wiedzieli wszyscy ze wstepnych informacji o planecie, otrzymanych
jeszcze na Ziemi. Nikt wiec nie ryzykowal dalszych wypraw, nawet w poszukiwaniu
jadalnych roslin, o ktorych istnieniu tez bylo wiadomo, nie mowiac juz o wyprawach
mysliwskich.

Ludzi irytowalo kazde glupstwo - ot, chocby zbyt male przydzialy soli kuchennej, ktora
wkrotce stala sie niezwykle cenna i poszukiwana substancja. Wiadomo bylo o istnieniu zloz
solnych na planecie, byly nawet oznaczone na mapach miejsca ich wystepowania, lecz w
warunkach braku podstawowych urzadzen wydobywczych trudno bylo na razie myslec o ich
eksploatacji. Sol byla wiec wydawana w ilosciach symbolicznych.



Martins wielokrotnie alarmowal Jednocyfrowych z powodu katastrofalnego niedoboru bialka
zwierzecego w diecie osadnikow, lecz wladze kategorycznie odmawialy zwiekszenia racji
koncentratow, a o broni w ogole nie wolno bylo wspominac.

Zwlekano wciaz z witalizacja kobiet i ten problem stal sie wkrotce jednym z podstawowych
zrodel niepokojow. Z polslowek mojego szefa Valamisa oraz innych Jednocyfrowych
wynikalo, ze zastanawiaja sie oni nad wprowadzeniem jakichs reform obyczajowych.
Szukano rozwiazania pozwalajacego na oszczedzenie zapasow zywnosci przy
rownoczesnym - chocby czesciowym - zadoscuczynieniu zadaniom mezczyzn. Witalizacja
zon dla wszystkich osadnikow podwoilaby liczbe ludnosci do wyzywienia, a na obecnym
etapie zagospodarowywania planety jako sila robocza liczyli sie wlasciwie tylko mezczyzni.
Wystepowala wiec jaskrawa sprzecznosc pomiedzy interesami Jednocyfrowych,
pragnacych uratowac dla siebie jak najwiecej zapasow zywnosci, ktore z bolem serca
uszczuplali, a interesem osadnikow, chcacych rozpoczac wreszcie normalne zycie rodzinne.

Rozwazano ponoc kilka propozycji zarzadzen specjalnych, wsrod nich na przyklad:
ustanowienie przydzialow na witalizacje malzonki za specjalne zaslugi i wydajna prace;
zniesienie ustawowe instytucji malzenstwa i uniewaznienie malzenstw istniejacych, a
nastepnie - zwitalizowanie kobiet w ilosci okolo jednej piatej ilosci mezczyzn i wprowadzenie
obowiazkowej rotacji kobiet na etatach partnerek; preferowanie modelu rodziny zlozonej z
kilku mezczyzn i jednej kobiety, ktora obowiazani byliby utrzymywac wspolnie ze swych
dotychczasowych racji zywnosciowych, oraz tym podobne rozwiazania.

O witalizacji pozostalych mezczyzn w ogole na razie nie bylo mowy i wydaje mi sie, ze w
pewnym momencie Jednocyfrowi najchetniej zapakowaliby z powrotem do hibernatorow
tych, ktorych juz zwitalizowali - gdyby operacja taka byla mozliwa w tutejszych warunkach.

Wszystkie tego rodzaju przedsiewziecia byly w sposob oczywisty sprzeczne z generalna
linia przyjeta teoretycznie przez tworcow Nowego Swiata; model szczesliwego
spoleczenstwa nie moglby wszak funkcjonowac bez ludzi, bez nastepnego pokolenia, na
ktore przede wszystkim liczyli...

Wedlug oficjalnych zapewnien, rozglaszanych przez megafony zainstalowane w kilku
punktach osiedla, stan obecny wynikal jedynie z przejsciowych trudnosci pierwszego okresu
i mial trwac nie dluzej niz kilka miesiecy, do pierwszych plonow z upraw zalozonych wokol
osiedla. Wprawdzie rosliny uprawne, ktorych nasiona i sadzonki przybyly z Ziemi, zostaly
przez ziemskich specjalistow starannie dobrane do warunkow glebowych i klimatycznych
planety, jednakze trzeba bylo byc niepoprawnym optymista i laikiem, by ufac w
nadzwyczajne plony juz w pierwszym cyklu zasiewow. Wiekszosc osadnikow - poza kilkoma
fachowcami - miala jedynie nikle pojecie o uprawie roli w ogole, nie mowiac juz o uprawie w
zupelnie nowych warunkach.

Nikt na razie me mowil o tym glosno, ale niektorzy przebakiwali cos na temat niklych
walorow smakowych i monotonii zywienia sie tymi spodziewanymi produktami. Coraz



czesciej pytano o mozliwosc zdobycia swiezego miesa. Komitet Tymczasowy obiecywal
zorganizowanie zaopatrzenia w mieso dziko zyjacych zwierzat, ktorych niestety nikt na razie
nie wytropil w poblizu osiedla. Tereny lowieckie musialy znajdowac sie dosc daleko stad, a
polowanie - nawet przeprowadzone przez samych Jednocyfrowych - ujawniloby posiadanie
przez nich broni i srodkow komunikacji, ktorych istnienie starannie zatajono z przyczyn
pozaekonomicznej natury... Obietnice pozostawaly obietnicami, Jednocyfrowi od czasu do
czasu, acz niechetnie, naruszali zapas konserw i mrozonego miesa, rozdzielajac ich
niewielkie iloscia chwilach niebezpiecznych napiec, a moi straznicy przywolywali do
porzadku zbyt energicznie protestujace grupy, wychwytujac sprawcow znaczniejszych
wybrykow, by pozbawic ich czesci talonow na zywnosc w kolejnym tygodniu.

Pewnego wieczora jeden z moich ludzi przybiegl do baraku strazy z wiadomoscia o bojce
pomiedzy osadnikami. Nie bylo to niczym nowym ani niezwyklym - po pracy ludzie
odpoczywali w swych szalasach, zabawiajac sie na rozne sposoby, nierzadko grajac w
jakies gry hazardowe, w ktorych stawka byly talony na zywnosc albo bardziej atrakcyjne
artykuly spozywcze, nie dla wszystkich dostepne, bo pochodzace z przydzialow strazy
obywatelskiej. Podczas gry wybuchaly niekiedy nieporozumienia, co zmuszalo straz do
poskramiania awanturnikow.

Upewniwszy sie, ze awantura nie ma charakteru zbiorowego protestu przeciw
czemukolwiek, wyslalem czterech ludzi z poleceniem doprowadzenia winowajcow do
mojego biura. Wrocili po kwadransie, wlokac dwoch roslych mezczyzn, nieco
poturbowanych i ku mojemu zdumieniu kompletnie pijanych.

Tego jeszcze dotad nie bylo! Alkoholu nie wydawano nawet nam, pelniacym wazniejsze
funkcje w osiedlu. Pewne ilosci czystego spirytusu mial w swej dyspozycji Martins, lecz nie
zglaszal mi nigdy zadnych prob wlamania do apteczki w ambulatorium.

Probowalem przesluchac doprowadzonych awanturnikow, lecz niewiele udalo sie z nich
wydobyc poza tym ze alkohol kupili od kogos w osiedlu. Numeru tego osadnika nie potrafili
lub nie chcieli podac. Nie pamietali takze, ile i jakich talonow zazadal sprzedawca.

Wygladalo na to, ze ktos po prostu pedzi spirytus z dostepnych na miejscu surowcow, lecz
pozostawalo dla mnie zagadka z czego i w jaki sposob; osadnicy nie dysponowali wlasciwie
zadnym sprzetem kuchennym, poza pustymi puszkami po konserwach, roznego ksztaltu i
wielkosci. Niejasnym lez wydawalo mi sie pochodzenie surowcow, a zapach plynu, ktorego
resztki zabezpieczono w plastykowej butelce jako dowod rzeczowy, nasuwal podejrzenia co
do jakosci destylatu.

Kazalem zamknac winowajcow w pustym baraku do wytrzezwienia, a sam udalem sie do
Martinsa w celu zbadania znalezionej cieczy, by przekonac sie czy nie grozi jakims
masowym zatruciem w razie produkcji na wieksza skale.

Nim wrocilem do swego baraku, zglosil sie jeden z moich prywatnych informatorow -



mieszkaniec osiedla, nie bedacy straznikiem - z wiadomoscia, ze dystrybutorem wodki jest
prawdopodobnie pewien podejrzany osobnik nazwiskiem Kovalsky, lecz brak na to
bezposrednich dowodow. Kazalem wziac tego czlowieka pod dyskretny nadzor i ruszylem
w kierunku wzgorza.

Potajemna produkcja alkoholu byla problemem, z ktorym potrafilbym sobie sam poradzic.
Zdarzenie to stanowilo jednakze dostateczny pretekst, by zobaczyc sie z Valamisem,
wlasnie teraz, w porze, gdy Jednocyfrowi przesiadywali zazwyczaj we wnetrzu podziemi.
Postanowilem to wykorzystac dla swoich celow.

Bylo juz dosc ciemno. Zarys pagorka odcinal sie wyraznie na tle granatowego nieba.
Szedlem alejka wycieta w gestych krzewach porastajacych stok. Byly niewysokie,
rozgalezione przy samej ziemi, o splatanych witkach galazek. Ich wierzcholki poblyskiwaly
migotliwym swiatlem ognisk plonacych przed szalasami osiedla. Stlumiony gwar dobiegal tu
jeszcze, lecz slyszalny byl coraz slabiej w miare zblizania sie do budynku na pochylosci
stoku. Przystanalem, by spojrzec na osiedle. Nie widzialem go takim dotychczas, bo nigdy o
tej porze nie bywalem w okolicy bunkra. Lecz nie dla pieknego widoku pragnalem znalezc
sie tutaj...

Idac dalej, w odleglosci kilkudziesieciu krokow od budynku napotkalem posterunek. Straznik
rozpoznal mnie i przepuscil. Przy wejsciu stalo dwoch nastepnych. Ciezkie, stalowe odrzwia
byly zamkniete. Pociagnalem za uchwyt dzwonka. Czyjes oko pojawilo sie na chwile w
otworze wizjera, patrzac na moja twarz oswietlona lampa, ktora wisiala nad wejsciem.
Potem drzwi uchylily sie nieco i pokazala sie w nich twarz z dziewiatka na czole.

-Czego chcesz? - spytal Dziewiatka dosc opryskliwie.

-Potrzebuje widziec sie z Valamisem.

-O tej porze? Nie mozna poczekac z tym do rana?

-Wolalbym dzis. To dosc pilne.

-Zaczekaj. Powiem mu.

Drzwi zatrzasnely sie przed moim nosem. To nie bylo mile. Uswiadomilem sobie, jak malo
znacze pomimo tak niskiego numeru. Ten z dziewiatka mial prawo trzymac mnie za
progiem; mimo ze roznilismy sie tylko o dwa numery! Zdalem sobie sprawe, ze dzieli mnie
od tych wewnatrz bunkra bariera znacznie trudniejsza do sforsowania niz te stalowe drzwi.
Postanowilem juz wczesniej, ze i musze te bariere pokonac, nie baczac na nic. Pozostajac
po jej zewnetrznej stronie nigdy nie bede sie liczyl w tym swiecie.

"Nigdy jednakze nie stane sie jednym z nich. Zawsze bede tym z zewnatrz, majacym o
jedna cyfre za duzo" - pomyslalem teraz, oczekujac przed wejsciem do twierdzy, gdzie
obwarowali sie ci, ktorzy tylko tym roznili sie ode mnie, ze mieli mniej skrupulow i podjeli



wczesniej odpowiednie decyzje. Ostatnio kilka razy podczas golenia przylepy walem sie na
tym, ze ogladajac twarz w lusterku przeslaniam dlonia jedna z jedynek mojego numeru...

Drzwi uchylily sie ponownie, ukazujac skrzywione niezadowoleniem oblicze Valamisa. Jego
male jasne oczka o bialych rzesach patrzyly na mnie z nie ukrywana niechecia, jakby chcac
od razu dac mi do zrozumienia, ze nie ma ochoty zaprosic mnie do wnetrza. Najwyrazniej
chcial zmusic mnie do odezwania sie, do rozpoczecia rozmowy przez prog. Przetrzymalem
go jednakze, oczekujac w milczeniu. Cofnal sie o krok, a ja wszedlem, zamykajac za soba
drzwi. Odwrocil sie i ruszyl wzdluz korytarza oswietlonego lagodnym, cieplej barwy
swiatlem fluoryzujacych plyt sufitowych. Sciany byly wylozone jasnymi plytami, podloge
zascielal miekki chodnik. Jakze inaczej wygladaly te wnetrza, gdy bylem tu po raz ostatni,
podczas drazenia tych podziemi. Zniknely surowe sciany wykopow, utwardzone warstwa
termicznie zeszkli widnego gruntu. Nie bylo zapachu wilgotnej ziemi i swadu przetapianej
krzemionki. Powietrze bylo czyste i nasycone jakims przyjemnym zapachem.

Szedlem za Valamisem w glab podziemi, rozgladajac sie wokolo. Pomyslalem o naszych
barakach z pustych zasobnikow o zimnych metalowych scianach i szalasach z galezi i
pnaczy, w ktorych wegetowali osadnicy. Kontrast byl uderzajaco niemily. Podczas gdy my
zylismy tam w iscie pionierskich warunkach, oni tutaj urzadzili sie calkiem komfortowo,
Czyzby sami pracowali przy wyposazeniu tych wnetrz? Wydalo mi sie to watpliwe.

Poczulem nagly przyplyw irytacji, ktora wzrosla jeszcze, gdy Valamis pchnal jedne z
kolejnych drzwi, prowadzace do obszernego pomieszczenia. Bylo tam wszystko, co
potrzebne jest cywilizowanemu czlowiekowi do spokojnego, domowego wypoczynku pare
wygodnych foteli, niski stolik zastawiony butelkami i puszkami, lagodne swiatlo i ciche
dzwieki muzyki...

W pomieszczeniu siedzieli dwaj Jednocyfrowi: Jedynka i Morlen, z trojka na czole - ten
sam, ktory kiedys wyglaszal do nas wstepne przemowienie programowe. W dloniach
trzymali szklanki i rozmawiali lekko podniesionymi glosami, swiadczacymi o stanie pewnego
podniecenia alkoholowego.

-Witamy nasza ostoje! - powital mnie Jedynka z przesadna wylewnoscia. - Siadaj,
komendancie!

Wskazal mi niski wyscielany taboret obok swego fotela. Uiscilem sztywno, bez oparcia za
plecami. Valamis rozwalil sie w fotelu naprzeciw mnie. Chwila satysfakcji, jaka dalo mi
wdarcie sie do podziemi, ustapila wobec tej konfiguracji, ktora jak gdyby przypominano o
moim podporzadkowaniu. Mimo wolnych foteli usadzono mnie znacznie mniej komfortowo...

Morlen wreczyl mi szklanke, pytajac uprzejmie, czego sie napije. Poprosilem o biale wino.
Nalal mi po brzegi, rozlewajac sporo na puszysty dywan. Byl chyba najmniej trzezwy z calej
trojki.



-Twoje zdrowie, komendancie! - wzniosl toast Jedynka. - Skoro juz odwiedziles nas
prywatnie, to musze ci powiedziec, ze jestesmy z ciebie zadowoleni. Twoj szef - tu spojrzal
na Valamisa, ktory siedzial w milczeniu i krzywil gebe z wyrazna dezaprobata - nie jest
skory do pochwal. Ale i on ceni sobie twoja pomoc.

-Prawde powiedziawszy, jestem tutaj w sprawie sluzbowej - sprostowalem, by wyjasnic
sytuacje. - Przyszedlem zameldowac, ze ktos w osiedlu pedzi alkohol.

Wszyscy trzej ozywili sie wyraznie. Morlen odstawil szklanke i gestykulujac z pijacka
przesada, wybelkotal:

-A widzicie! Potwierdza sie to, co powiedzialem... Oni tu przywlekli wszystkie zarazy
starego porzadku. To nie jest material, jakiego nam potrzeba... Sa skazeni zaraza
cywilizacji... Trzeba by ich wszystkich...

-Zamknij sie - warknal Valamis z glebi fotela. - Nie teraz z tymi twoimi wywodami!

Zauwazylem, ze oczyma wskazal znaczaco na mnie. Morlen machnal niecierpliwie reka
przewracajac jakas butelke, lecz zamilkl.

-Trzeba znalezc i ukarac! - powiedzial Valamis. - Mamy i tak dosc klopotow.

-Zaraz, zaraz! - Jedynka poskrobal sie w glowe. - Czy ten ktos rozdaje alkohol tak za
darmo?

-Nie. Sprzedaje za talony zywnosciowe.

-Wyglada na to, ze ludziom powodzi sie zbyt dobrze. Maja za duzo talonow!

-Przeciez nie mozna im zmniejszyc przydzialow, bo podniosa taki wrzask, ze straz sobie z
nimi nie poradzi! - zaprotestowal Valamis, a ja poparlem go skwapliwie.

-Po co zmniejszac? - powiedzial Jedynka, mruzac swe chytre, troche podpuchniete oczy. -
Nie tedy droga. Posluchaj, komendancie. Zrobmy tak: niech twoi straznicy poszukaja
wytworni alkoholu.

-Maja aresztowac winnego?

-Nie, skadze! Niech mu tylko dadza do zrozumienia, ze musi placic za ich dyskrecje. Po
prostu niech dopusci ich do udzialu w zyskach. Wowczas bedzie zmuszony podniesc cene.
Czesc talonow, bez ktorych, jak widac, ludzie moga sie obyc, wroci w ten sposob do nas. A
kiedy ten spryciarz nazbiera duzo talonow, my...

-Zlikwidujemy wytwornie i zarekwirujemy te talony! - dokonczyl Valamis.

-Alez nie, Val! Nigdy nie umiales myslec ekonomicznie. Kiedy przyjdzie odpowiednia pora,



zmienimy wzor talonow, a stare uniewaznimy! Przecietny osadnik odbiera i spozywa swe
przydzialy na biezaco, wiec nie bedzie protestowal. Kto niczego nie ma, niczego nie straci.
A kombinatorzy obierajacy talony dostana lupnia, i to przy ogolnospolecznej aprobacie!
Wszyscy beda usatysfakcjonowani widzac ukaranymi tych, co sie bogaca kosztem ogolu.
Co wiecej, beda chwalic wladze za madre zarzadzenia! A ty, Val, nie jestes zbyt dobrym
psychologiem ani ekonomista. Cale szczescie, ze masz inne mocne strony...

Widzialem, jak Valamis czerwienieje na twarzy, przelykajac w milczeniu ten przytyk
wygloszony w mojej obecnosci. Widac bylo, ze istnieja jakies animozje pomiedzy czolowymi
Jednocyfrowymi, skoro juz nie potrafili powstrzymac sie od podobnych uwag w mojej
obecnosci...

"A moze... Jedynka chce mi dac do zrozumienia, ze Valamis nie jest u niego dobrze
notowany? W zestawieniu z pochwala, jaka wyglosil pod moim adresem, moze to cos
oznaczac!" - pomyslalem.

-To sa wszystko drobnostki, komendancie! - ciagnal Jedynka. - Alkohol, drobne awantury...
Mamy powazniejszy problem. Potrzebujemy twojej rady. Otoz, jak wiemy, w czasie lotu
wysylaliscie na Ziemie jakies okresowe meldunki czy komunikaty. Ostatni wyslano przed
wejsciem statkow na orbite. Kiedy powinien byc nadany nastepny?

-W normalnych warunkach... - zaczalem i urwalem.

-Mow dalej! - Jedynka usmiechnal sie poblazliwie. - Warunki mamy rzeczywiscie niezbyt
normalne, co tu owijac w bawelne.

-Powinnismy byli wyslac meldunek o pomyslnym ladowaniu ludzi i sprzetu.

-A jesli nie wyslemy w ogole zadnego komunikatu ?

-Przypuszczam, ze przysla tu jakas ekipe zwiadowcza... albo ekspedycje ratunkowa, choc
to mialoby mniej sensu...

-Slowem, mozemy spodziewac sie tutaj kogos nie wczesniej niz za szescdziesiat lat?

-Moze troche, wczesniej.

-To za malo! - wtracil sie Morlen gwaltownie. - Trzy pokolenia, co najmniej trzy pokolenia
musza sie tu wychowac, zanim...

-Nie martw sie - uspokoil go Jedynka.

-Nadamy ten meldunek. Upewnimy Ziemie, ze wszystko tutaj odbywa sie jak planowano.
Dadza nam spokoj na pewien czas. A potem, chocby nawet przybyli, niczego nie zmienia.
System sam sie obroni. Nikt nie zechce nawet rozmawiac z ludzmi pochodzacymi z Ziemi. A



wiec, komendancie, potrzebujemy wskazowek: jak to nalezy przeprowadzic? Udalem
gleboki namysl.

-To nie bedzie latwe - powiedzialem. - W zasadzie mozna by skorzystac z radiostacji
ktorejs z rakiet-promow... Trzeba by jednakze uzyc Alfy jako przekaznika i retransmitora,
bo tylko z orbity udaloby sie osiagnac odpowiednia moc emisji i skupienie wiazki fal...

-Nie znam sie na tym - przerwal Jedynka. - Mow: potrafisz to zrobic, czy nie?

-Trzeba by poleciec na Alfe. Gdy opuszczalismy statek, nie przygotowalismy aparatury
nadawczej. Ktos musi to zrobic tam, na miejscu, a nastepnie nadac komunikat. Ale ja nie
podejmuje sie dobrze tego wykonac. Potrzebny bedzie specjalista lacznosci dalekiego
zasiegu. Moge jedynie poprowadzic prom na orbite.

-Kogo proponujesz do obslugi stacji nadawczej?

-Moze Sokolow? Albo Rowan...

-Chcesz ich tam puscic samych? - Valamis poruszyl sie niespokojnie na fotelu. - Zeby
narobili jakichs klopotow?

-Nie ufasz naszemu komendantowi, Val? - Jedynka usmiechnal sie ironicznie. - Wobec tego
polecisz z nimi.

-Nie moglby ktos inny? Na przyklad Fremon? On lepiej zna statek, byl czlonkiem zalogi...

-Ale na lacznosci nie zna sie tak samo, jak ty. Poza tym bezpieczenstwo to twoj resort -
powiedzial Jedynka stanowczo, a Valamis ucichl i wiecej sie nie odezwal.

Po ustaleniu jeszcze paru szczegolow z Jedynka, wyszedlem odprowadzony przez
Valamisa. Byl wyraznie niezadowolony, co upewnilo mnie, ze wsrod Jednocyfrowych nie
panuje zbyt dobry nastroj. Najwyrazniej ich "nowy wspanialy swiat" nie chcial sie
urzeczywistniac wedle ich przewidywan i planow...

Kiedy mijalismy poprzeczny korytarz, dostrzeglem w nim oddalajaca sie postac w barwnym,
dlugim stroju. To byla kobieta. Dostrzeglem jej rudawe dlugie wlosy opadajace na plecy.
Pomyslalem o Luizie. Jakze chcialbym miec pewnosc, ze nie ma lej tutaj...

Gdy wracalem sciezka ku osiedlu, ogniska dogasaly. Slychac bylo plusk fal jeziora, cieply
powiew wiatru omiatal moja twarz, w powietrzu czulo sie dym palonych galezi, o zamachu
zupelnie podobnym do tego, ktory unosi sie nad ogniskiem rozpalonym przez chlopcow,
podczas wakacyjnej wycieczki... Jakze dalekie bylo to miejsce i ten czas, kiedy zasiadalem
przy takim ognisku. Tu bylo podobnie, do zludzenia podobnie - i mogloby byc nawet
zupelnie tak samo... gdyby nie to, ze kilku upartych mezczyzn zapragnelo by bylo zupelnie
inaczej. A jak bedzie? Jak potoczy sie ten nowy, wymyslony przez nich swiat? Jakie



miejsce zajmiemy, w nim my wszyscy, przybysze stamtad? Co wygnalo nas w te podroz
bez zamiaru powrotu?

Wtedy wlasnie zadalem sobie po raz pierwszy to pytanie, i wtedy tez chyba po raz
pierwszy od chwili wyruszenia z Ziemi odczulem cien nostalgii, choc jeszcze nie bylo to
pragnienie powrotu...

Odczuwalem dotkliwie, jak malo znacze na swym stanowisku Komendanta strazy, bedac
jedynie narzedziem w rekach Valamisa, ktorego nie lubilem coraz bardziej za lekcewazenie,
jakie mi okazywal przy kazdej okazji. Wielokrotnie zdarzalo sie, ze dopiero od moich
straznikow dowiadywalem sie o poleceniach, ktore im bezposrednio wydawal, nie
informujac mnie o tym. Nie moglem zaprotestowac przeciwko takiemu postepowaniu;
niczego w ogole nie moglem zrobic wobec przymusowej sytuacji, w ktorej mnie postawiono.

Pozostajac w takiej pozycji, nie zdolalbym osiagnac zadnego z celow, jakie sobie
stawialem, wiklajac sie w te pozorna kolaboracje. By zrobic cokolwiek w sprawie moich
przyjaciol i przyszlego losu osadnikow, powinienem nie ustawac w wysilkach w mej
wspinaczce wzwyz w hierarchii wladzy... Tymczasem bylem wciaz gdzies tam bardzo nisko
na drabinie zaleznosci, wciaz za progiem zelaznych wrot podziemnej siedziby
samozwanczych wladcow tej planety. Wiedzialem, ze Valamis usilnie stara sie, bym nie
przekroczyl tego progu. Z drugiej jednakze stroily wyczuwalem sympatie, jaka darzyl mnie
Jedynka i przyrzeklem sobie wyzyskac ow fakt na swoja korzysc.

Rozmowa w bunkrze przekonala mnie o kilku rzeczach, ktorych istnienie podejrzewalem
dotad tylko intuicyjnie. Przede wszystkim, zaczynalo byc jasne, ze kierownictwo
eksperymentu, ktory mial byc triumfem precyzyjnie opracowanej teorii, stanelo wobec
pierwszych trudnosci czy wahan. Nalezalo sie domyslac, ze po pierwszej sprawnie
przeprowadzonej akcji przejecia, wladzy pojawily sie pytania i problemy, ktorych
rozstrzygniecie nie bylo juz tak oczywiste i jednoznaczne. W swych rachubach teoretycy
nowego porzadku zbyt zaufali przeswiadczeniu, ze sama tylko nienawisc do starej Ziemi,
wywolana nieprawdziwymi informacjami, potrafi sklonic osadnikow do ufnego przyjecia
nowych, zbawiennych propozycji. Buntownicy sadzili, ze tylko my, czlonkowie zalog
Konwoju, stanowimy niebezpieczenstwo dla porzadku i pomyslnego wprowadzenia w zycie
ich zamyslow. Okazalo sie, ze caly bagaz obciazen myslowych, jakie przywiezli ze soba
ludzie, ktorzy sporo lat przezyli w warunkach ziemskich, nie da sie w kalkulacjach pominac i
nie pozostanie bez wplywu na mozliwosci manipulowania tymi ludzmi. Zbyt wielki byl
kontrast pomiedzy zyciem, jakie znali -o choc zapewne wydawalo im sie zle i bezsensowne
tam, na Ziemi - a tym, ktore stalo sie ich udzialem na nowej planecie. Teorie o wzglednosci
szczescia dzialaly w obie strony: wprawdzie czlowiek doznaje zadowolenia raczej z powodu
polepszania swego bytu niz z samego stanu posiadania, jednakze gwaltowne pogorszenie
warunkow powoduje gleboki stres, z ktorego nieraz trudno podzwignac sie drobnymi
sukcesami i powolnym wzrostem jakosci zycia... Czlowiek, ktory raz zaznal komfortu
cywilizacji, chocby chcial o nim zapomniec, nie potrafi nigdy powstrzymac sie od
podswiadomego chocby porownywania swego biezacego losu z okresem, ktory byl w jego



zyciu najprzyjemniejszy. To, co oferowano osadnikom, bylo zbyt szokujace nawet dla
najbardziej radykalnie nastawionych zwolennikow powrotu do natury i ucieczki od cywilizacji,
niszczacej, jak im sie wydawalo dotad, indywidualnosc i czlowieczenstwo. Wlasnie to musial
miec na mysli Morlen, gdy w alkoholowym zamroczeniu wywnetrzal sie przed
wspoltowarzyszami i - nieopatrznie - takze przede mna. Przybysze z Ziemi byli zbyt skazeni
jej cywilizacja i stanowili calkowicie zly material na czlonkow spolecznosci, jaka wymarzyli
sobie ich nowi przywodcy. Nie az tak trudnego startu spodziewali sie osadnicy w nowym
swiecie. Ich radykalizm nie siegal tak gleboko byl raczej kaprysem przekornych, mlodych
umyslow, ktory - urealniony zbyt doslownie - zaczynal teraz przerazac swa surowoscia i
beznadziejnoscia. Musieli juz zaczynac dostrzegac nieuchronny fakt, ze nawet, przy
najofiarniejszym zbiorowym wysilku nie zdolaja wydzwignac sie na poziom jako tako
ludzkiego zycia do konca trwania tej pierwszej generacji. Zbyt mala pociecha bywa dla
czlowieka swiadomosc, ze pracuje dla dobra wnukow. Kazdy chcialby choc czesc swych
wysilkow zdyskontowac na wlasny rachunek, we wlasnym zyciu.

Wobec opadniecia pierwszej fali entuzjazmu i wstepnego zrywu po ktorym oprocz
zmeczenia pozostala swiadomosc ogromu dalszych koniecznych wysilkow, wspomnienia o
wygodzie dawnego zycia byly stokroc wiekszym niebezpieczenstwem dla nowego
porzadku, niz nawet najbardziej nieodpowiedzialne wystapienia moich kolegow. Jednakze
wystapienia takie mogly skierowac niezadowolenie pod adresem Komitetu Tymczasowego,
ktory skladal sie z ludzi podlegajacych tym samym prawidlom psychologicznym, co cala
reszta ludzkiego gatunku; rebelianci nie byli juz teraz zdolni pozbawic sie calego tego
komfortu, ktory sobie stworzyli; nie mogli zatem oddac osadnikom tego, czego brak
gwarantowal utrzymanie ich w zaleznosci: udogodnien cywilizacyjnych i zapasow zywnosci.
Od chwili, gdy zdecydowali -sie zajac pozycje poza zasiegiem skutkow wlasnego
eksperymentu, rebelianci musieli konsekwentnie pozostawac badaczami obserwujacymi z
zewnatrz swa klatke pelna doswiadczalnych szczurow...

Przeczuwalem, co teraz nastapi. Jesli bowiem ta pierwsza generacja doswiadczalnych
szczurow nie spelnila warunkow niezbednych dla prowadzenia eksperymentu (w ktorego
pomyslny wynik rebelianci nie zamierzali jeszcze watpic, szukajac jedynie uzasadnienia dla
pierwszych niepowodzen), trzeba wyhodowac nowa generacje, bez umyslowego bagazu
utrudniajacego akceptacje wyjsciowego stanu spolecznego i ekonomicznego. Dla tej nowej
generacji zastany uklad warunkow bedzie czyms naturalnym - ani dobrym, ani zlym; zas
kazdy krok do przodu, ku polepszeniu tego stanu, nie bedzie ani zbyt malym, ani zbyt powoli
nastepujacym, lecz wlasnie takim, jaki jest w danych warunkach osiagalny.

Na te nowa generacje trzeba by jednak poczekac ze dwadziescia lat, nie niszczac przy tym
owej pierwszej, bez ktorej druga nie nastapi. Nieuchronnie zatem pojawi sie dylemat: w jaki
sposob ustrzec nastepna generacje od wplywu informacyjno-wychowawczego pierwszej.
Nie wiedzialem jeszcze, jak rozwiaza ten problem teoretycy nowego porzadku, lecz bylem
przekonany, ze sobie z nim poradza.

Czego zatem nalezy sie spodziewac w najblizszym czasie? Jesli pierwsza generacja



osadnikow zostanie uznana przez wladze za stracona dla eksperymentu, rebelianci
najprawdopodobniej rozgrzesza sie z chwilowego zawieszenia swych idealow na kolku, do
czasu az wyrosnie nowa generacja, godna dostapienia zaszczytu zycia w prawdziwie
szczesliwym swiecie, wymodelowanym przez teoretykow rebelianckiego ugrupowania... Nie
wrozy to niczego dobrego dla nas przede wszystkim, lecz takze dla osadnikow z osiedla i
dla tych, co jeszcze spoczywaja w hibernatorach.

Pod wplywem takich rozwazan ugruntowalo sie we mnie przekonanie, ze slusznie czynie,
pozyskujac wzgledy wladzy. Ja i moi towarzysze pozostaniemy do konca zycia w ukladzie,
jaki sie tu z czasem wytworzy i tylko przyjecie odpowiednich postaw wobec rzeczywistosci
pozwoli nam przezyc to zycie przy minimum cierpien. Bunty wewnetrzne moga jedynie
pogorszyc nasza sytuacje, a na interwencje Ziemi i przywrocenie normalnego stanu nasze
pokolenie liczyc nie moze...

Rysowala sie zatem perspektywa niezbyt pomyslna: eksperyment spoleczny, ktory mial nas
wszystkich uszczesliwic, zastapiony zostanie na pewien czas po prostu hodowla nowych
obiektow- dla odroczonego doswiadczenia; a obiektow hodowlanych, ktorymi staniemy sie
wkrotce, nikt nie bedzie probowal uszczesliwiac...

Uswiadomilem sobie te gorzka prawde: uszczesliwienie grupy ludzi, ktorzy wyladowali na tej
planecie, nie bylo samo w sobie celem, jaki przyswiecal naszym manipulatorom; celem ich
prawdziwym bylo wykazanie, ze taka operacja jest mozliwa...

Byc moze sami nie zdawali sobie z tego sprawy, laczac te dwa cele w jedno i nie
dopuszczajac mozliwosci niepowodzenia. Lecz niepowodzenie nieuchronnie rozszczepialo
ow pozornie jednorodny cel na dwa odrebne, z ktorych celem nadrzednym musialo sie
okazac potwierdzenie teorii, bo jedynie to zaspokajalo ich ambicje. Przyznanie sie do bledu,
zmiana programu realizacji zalozonych idei, wreszcie rezygnacja z eksperymentu - wszystko
to godzilo w ambicje tych mlodych i ufnych w swe racje ludzi - na tyle mlodych jeszcze, by
moc zaczekac lat dwadziescia w nie najgorszych wszak warunkach i ujrzec pierwsze
rezultaty swych poczynan odpowiadajace teoretycznym przewidywaniom.

Rezygnacja z eksperymentu nie wchodzila zreszta w rachube z zupelnie oczywistego
wzgledu: wymagaloby to odklamania sytuacji i przyjecia na siebie pierwszej fali
uzasadnionej zlosci ludzi, ktorzy byli juz dosc zmeczeni zyciem, jakie im spreparowano.
Gdyby rebelianci zdecydowali sie na to dostatecznie wczesnie, byc moze zdolaliby uchronic
wlasna skore za cene przylaczenia sie do wspolnego wysilku tworzenia nowej cywilizacji, na
rowni z pozostalymi, w warunkach zlagodzonych dostepem do maszyn i urzadzen obecnie
ukrytych. Ale na poczatku nic nie zmuszalo ich do podjecia takiej decyzji, a w miare uplywu
czasu stawala sie ona coraz bardziej niebezpiecznym posunieciem... Musieli zatem brnac
dalej, utrzymujac pozory normalnego przebiegu tworzenia obiecywanego szczescia.

Wszystko to mialem o przemyslane i przeanalizowane, gdy pewnego dnia, niedlugo po
rozmowie z Jedynka, Morlenem i Valamisem, ten ostatni wezwal mnie przez straznika,



abym udal sie z nim na miejsce, gdzie staly rakiety-promy. Po drodze dowiedzialem sie od
niego, ze polecimy na Alfe we trzech: on, ja w charakterze pilota oraz ktos z zalogi Alfy,
znajacy sie na aparaturze nadawczej dalekiego zasiegu.

Teraz dopiero stanalem wobec koniecznosci rozstrzygniecia podstawowej w o tym
momencie kwestii: czy zawiadomienie Ziemi, ze wszystko tutaj odbywa sie normalnie,
bedzie dla nas korzystne, czy moze lepiej byloby, gdyby Ziemia pozostala bez tego
sygnalu? Musialem szybko to przeanalizowac, bo nadeszla ostatnia chwila dla podjecia
decyzji Moglem jeszcze naopowiadac roznych nonsensow, napietrzyc trudnosci i przekonac
Valamisa, ze nie zdolamy dotrzec do Alfy i nadac depeszy; moglem wymyslic jakies fikcyjne
utrudnienia. Ani Valamis, ani tez pozostali Jednocyfrowi nie mieli pojecia o pilotazu,
napedzie, lacznosci miedzygwiezdnej, w tych sprawach byli wiec zdani wylacznie na ludzi z
zalog...

Rozumowalem w nastepujacy sposob: brak kolejnego meldunku zostanie na o Ziemi
poczytany za dowod, iz stalo sie cos niezwyklego, aczkolwiek trudno przypuszczac, by
odgadnieto prawdziwa tego przyczyne. Po odczekaniu pewnego czasu, najprawdopodobniej
wyruszy jakas ekspedycja zwiadowcza, ktora przybedzie tutaj nie wczesniej, niz za
piecdziesiat kilka czy szescdziesiat lat od chwili naszego ladowania. Dla nas wiec jest
rzecza doskonale bez znaczenia fakt jej przybycia i to co potem nastapi. Moze to jedynie
miec znaczenie dla przyszlosci planety. Po tak dlugim czasie sytuacja zmienic sie moze w
sposob trudny do przewidzenia, lecz na pewno utrwali sie okreslony uklad stosunkow,
ktorego nie bedzie w stanie zmienic nawet liczna grupa przybyszow z Ziemi... Wyslanie
informacji, jakiej zycza sobie rebelianci, nie wplynie w istotnym stopniu na nasza sytuacje,
bo tylko jeszcze bardziej opozni interwencje Ziemi... Proby utrudnienia tej transmisji moga
byc poczytane za przejaw zlej woli z mojej strony, a juz zupelnie zle bedzie, gdy sie okaze,
ze ktos inny z zalogi zrobi co kaza, dowodzac w ten sposob nieswiadomie, ze wymyslilem
nie istniejace przeszkody i trudnosci.

Postanowilem wiec, ze nie bede probowal czynic zadnych przeszkod. Niech wiedza, ze
dzialam lojalnie wedlug ich woli, niech ufaja mi coraz bardziej. Nikomu nie zaszkodze
zyskujac to, do czego przez caly czas zmierzam. Oni zas, uspokojeni tym, ze zarabiaja
cenny czas nim zwali sie na ich karki jakas ekipa interwencyjna, beda dzialac spokojniej, z
wieksza pewnoscia siebie, co powinno spowodowac zlagodzenie napiec miedzy nimi i
nami...

Dziwila mnie nieco decyzja Valamisa w sprawie skladu zalogi przewidzianej na te wyprawe.
Czyzby byl az tak bardzo pewien mojej lojalnosci, ze nie bal sie zaryzykowac wlasnego
bezpieczenstwa? Na jego miejscu zabralbym jeszcze kogos z Jednocyfrowych Nie
powiedzialem mu tego oczywiscie, choc obawialem sie, ze ten trzeci uczestnik lotu, nie
znany mi jeszcze z imienia, moglby korzystajac z takiej okazji posunac sie do jakichs
nieodpowiedzialnych poczynan.

Promy staly spory kawal drogi od osiedla, za wzgorzem, dalej jeszcze niz pojemniki



hibernacyjne. Gdy je mijalismy, zauwazylem, ze zostaly ogrodzone cienka stalowa siatka
rozpieta na slupkach z izolatorami elektrycznymi. Poza ogrodzeniem krecila sie paru
straznikow, ktorych Valamis odkomenderowal tu przed kilkoma dniami.

Promow tez pilnowali moi straznicy. Zauwazylem przy nich takze jednego z
Jednocyfrowych, lecz nie dostrzeglem z daleka, ktory to byl.

Valamis wprowadzil mnie do wnetrza rakiety, gdzie dostrzeglem jeszcze kogos, a wlasciwie
czyjes plecy, bo glowa ukryta byla w otworze powstalym w plycie czolowej pokladowego
komputera po zdemontowaniu fragmentu tablicy.

-Kto to? - spytalem Valamisa, bo tamten nie zwrocil uwagi na nasze wejscie, zajety
sprawdzaniem obwodow wewnatrz urzadzenia.

-To Rowan. Leci z nami. Podobno zna sie na radiostacji Alfy,

Przytaknalem. Bylem nawet zadowolony, ze to Rowan mial byc trzecim pasazerem promu.
Znalem go jako czlowieka zrownowazonego i rozsadnego, a te cechy mogly byc istotne w
delikatnej sytuacji, i taka sie szykowala.

Valamis zostawil nas samych. Zajalem sie sprawdzaniem obwodow sterowania napedem i
przez dlugi czas nie zamienilismy ani slowa z Rowanem, rowniez zajetym kontrola
sprawnosci automatyki.

-Co sadzisz o tej sprawie? - zapytalem wreszcie z cicha, podchodzac do niego z tylu.

Nie odwracajac sie ku mnie, mruknal cos niewyraznie. Wydalo mi sie, ze unika rozmowy i
pomyslalem, ze zapewne uwaza mnie za sprzedawczyka wyslugujacego sie
Jednocyfrowym. Dal mi to juz przeciez do zrozumienia, wpatrujac sie znaczaco w moj
numer i robiac dwuznaczne aluzje. Nie wytrzymalem tym razem. Czulem, ze musze cos
powiedziec, wyjasnic, usprawiedliwic sie chocby przed jednym z kolegow...

-Posluchaj - powiedzialem. - Pewnie myslisz, ze jestem zwyklym konformista...

-Nie mysle tak - powiedzial obojetnie, nie odwracajac glowy.

-To dobrze, bo widzisz, sa pewne powody, dla ktorych...

-Wiem... - przerwal mi-. - Kazdy z nas ma jakies powody i nie mozemy sie o nic obwiniac
nawzajem. Czasem inaczej nie mozna.

-Wlasnie... - powiedzialem, tracac watek. Zreszta nie musialem mowic dalej. On sam mowil
za mnie to, co chcialem rzec na swe usprawiedliwienie.

-Ta dziewczyna, to mial byc numer tysiac sto trzydziesci dwa? - spytal znienacka, wciaz z



twarza zwrocona do plyty pulpitu.

-Nie! - powiedzialem odruchowo.

Chcialem sprostowac pomylke Rowana, lecz w tej samej chwili pomyslalem, ze oto wlasnie
przypadek pomaga mi naprawic popelniony kiedys blad.

-Tak myslalem - powiedzial Rowan. - Bo pod tym numerem w kartotece figuruje jakis
mezczyzna. Musze zapisac ten wlasciwy numer, bo znowu zapomne.

-Zapisze ci, jak wrocimy z Alfy - powiedzialam, uradowany wewnetrznie tym szczesliwym
przypadkiem

Teraz Luiza znow jest bezpieczna - pomyslalem. Teraz nie znajda jej chocby wiedzieli, ze
wsrod hibernowanych jest moja dziewczyna...

Bylem przekonany, ze moje obawy, iz znalazla sie w grupie zwitulizowanych juz kobiet, sa
bezpodstawne. Taki traf bylby zupelnie nieprawdopodobny...

Spojrzalem na Rowana, ktory odwrocil sie wlasnie twarza ku mnie. Jakas niejasna,
niepokojaca mysl przebiegla przez moja glowe, gdy spostrzeglem, ze ma na czole swiezo
wytatuowany numer. Byla to czternastka...

"Nie... - pomyslalem zaraz. - To przypadek. Glupie skojarzenie niezaleznych zdarzen.
Przeciez on nie zapamietal numeru Luizy! Nikt nie zna tego numeru... Chyba ze... Rowan...
tylko udaje brak pamieci!

...Udaje, by uniknac moich podejrzen. To dlatego tak skwapliwie zgadzal sie ze mna, gdy
zaczalem tlumaczyc sie z mego postepowania... Chcial usprawiedliwic takze swoje... Nie!
Skad taka mysl? Przeciez mogl dostac swoja czternastke za zupelnie inne zaslugi. Nie
musial kupowac jej za informacje o numerze Luizy!"

Probowalem perswadowac sobie, ze przeciez nie mam najmniejszych powodow do
niepokoju, jednak nie udalo mi sie pozbyc z nagla obudzonych podejrzen.

Prom orbitalny byl w pelni sprawny i gotowy do lotu juz nastepnego dnia. Po nawiazaniu
lacznosci z automatycznym nadajnikiem sygnalu kontrolnego Alfy ustalilem dokladnie Jej
polozenie i wyznaczylem czas startu na wczesne popoludnie. Od rana wszyscy trzej bylismy
na pokladzie promu. Rowan siedzial w fotelu drugiego pilota, obok mnie. Valamis zajal
miejsce z tylu kabiny, na fotelu zajmowanym zwykle przez dowodce jednostki.

Wprowadzenie promu na orbite nie przedstawialo zadnego problemu. Atmosfera byla
spokojna, wiatr prawie niewyczuwalny. Wiedzialem, ze poradze sobie sam z wszystkimi
operacjami startowymi, kazalem wiec moim pasazerom zajac pozycje pollezaca i zapiac
pasy. Komputer odliczal czas do startu, a ja zastanawialem sie, co wlasciwie mysli Rowan



na temat zamierzonej operacji Nie odpowiedzial mi gdy go o to pytalem po raz pierwszy, a
potem jakos nie mialem odwagi powrocic do tego pytania. Zreszta doszedlem do wniosku,
ze zapytany moglby nie udzielic mi szczerej odpowiedzi. Gdyby bowiem zamierzal w jakis
sposob uniemozliwic nadanie meldunku, i tak by sie do tego zamiaru nie przyznal przede
mna, wiedzac, ze jestem tutaj poniekad w celu zapewnienia pomyslnej realizacji planu
Jednocyfrowych. Najpierw musialby wysondowac moje zamiary, a jak dotychczas nie
probowal tego zrobic.

Wystartowalismy bez przeszkod i po kilku minutach bylismy juz poza atmosfera. Sygnal Alfy
pulsowal wyraznie na ekranie namiernika. Wlaczylem samoczynne naprowadzenie i
uwolniwszy gorna polowe ciala z uprzezy pasow, obejrzalem sie na Yalanrsa. Dostrzeglem
od razu bladosc jego twarzy i szkliste spojrzenie. Najwyrazniej zle znosil przeciazenia
startowe. - Trzymaj sie - powiedzialem - Jeszcze tylko dwie korektury i dokowanie.

Probowal sie usmiechnac, ale wyszedl z tego jakis grymas. Widzialem, ze sie meczy i
przynioslo mi to nawet pewna satysfakcje. Tu, w przestrzeni ja bylem gora, a on zalezal
calkowicie ode mnie.

Po trzech godzinach lotu orbitalnego mozna juz bylo dostrzec srebrzysty punkt na ekranie
obserwacyjnym. To Alfa lsnila w promieniach slonca, zblizajac sie coraz bardziej i rosnac w
oczach. Gdy jej obraz wypelnial juz polowe powierzchni ekranu, wlaczylem korekture i
przejalem sterowanie od automatu. Nie potrafilem odmowic sobie przyjemnosci recznego
wprowadzenia promu do luku dokowego.

Pokrywa doku byla odslonieta. Prom zanurzyl sie powoli w atramentowoczarna czelusc.
Poczulem, jak amortyzatory chwytaja pojazd i koryguja drobna, parocentymetrowa
niedokladnosc naprowadzenia. Lekkie kolebanie ustalo po kilku sekunadach.

-Mozna wychodzic - powiedzialem, sprawdziwszy wskazania kontroli. - Tunel polaczony z
korpusem. Moga byc male roznice cisnien miedzy komora wyjscia, tunelem i wnetrzem
statku. Nie przestrasz sie, Val, kiedy powietrze syknie troche przy otwieraniu zaworow!

-Nie traktuj mnie jak ostatniego szczura ladowego! - burknal Valamis, lecz wciaz wygladal
nieszczegolnie i nie mial widac sily, by sie bronic przed moimi docinkami. Zauwazylem, ze
wydobyl z futeralu pistolet z ladunkiem obezwladniajacym i trzymal go teraz w lewej dloni. -
Idzcie obaj przodem.

Gdy znalezlismy sie w sterowni, Valamis z wyrazna ulga opadl na fotel.

-Patrz uwaznie - powiedzial do mnie. - Rowan ma za zadanie przygotowac nadajnik
dalekiego zasiegu, skierowac emitory w strone Ukladu Slonecznego i nagrac meldunek o
pomyslnym przebiegli kolejnego etapu. Meldunek ma posiadac tresc i forme nie
odbiegajaca od normalnie stosowanych sformulowan. Przed zakodowaniem chce uslyszec
tresc tego meldunku i gdy uznam go za odpowiedni, puscicie go na antene. Ostrzegam was



obu: nie bede tolerowal zadnych sztuczek! Jedno nieodpowiednie slowo...

Zrobil wymowny gest dlonia w poprzek gardla. Wiedzialem, co to znaczy Valamis bylby do
tego zdolny. Przypomnialem sobie, jak rozprawil sie z Bogarem i ogarnal mnie chlodny
strach.

Rowan skinal glowa i zabral sie spokojnie do strojenia nadajnika. Sprawdzal poszczegolne
podzespoly, mierzyl parametry sygnalu na wyjsciach wzmacniaczy. Obserwowalem jego
ruchy stojac mu za plecami. Musze przyznac, ze nie znalem radiostacji tak dokladni jak on i
chwilami trudno mi bylo domyslic sie, co wlasciwie robi. Nie przyznawalem sie do tego
jednak, udajac, ze panuje nad sytuacja.

W pewnej chwili spostrzeglem, ze Rowan dotknal dlonia jakiegos pokretla, zwracajac
rownoczesnie twarz w bok i rzucajac kose spojrzenie katem oka w moja strone. Czy chcial
mi cos zasygnalizowac, czy tez sprawdzal moja reakcje na swoj ruch? Przyjrzalem sie
pokretlu Dostrzeglem obok mala dzwigienke przytwierdzona cienkim drucikiem do koleczka
wystajacego z pulpitu. Drucik byl zaplombowany metalowa plomba.

Zrozumialem To byl przeciez przelacznik bloku zapisu! Wszystkie dotychczas nadane
meldunki dla Ziemi byly nagrane na kasety pamieciowe zainstalowane na stale wewnatrz
nadajnika. Tym pokretlem, po zerwaniu blokady, mozna bylo spowodowac skasowanie
wszystkich zapisow!

"To nawet nieglupia mysl! - zastanowilem sie, pojmujac teraz, co zamierza zrobic Rowan.

-Jesli sie skasuje zapisy, Valamis me zdola porownac formy meldunku z powszechnie
przyjetym wzorcem! A nadanie nawet najbardziej uspokajajacego komunikatu w formie
odbiegajacej od poprzednich musi wywolac podejrzenia... Niech tam... Tyle mozemy bez
ryzyka zrobic dla przyszlosci planety. Moze to przyspieszy interwencje My juz wprawdzie
nic na tym nie zyskamy, ale tez nie stracimy".

Zrobilem krok do tylu, by Rowan odczul, ze daje mu wolna reke.

-Zaraz bedzie gotowe - powiedzialem do Valamisa, ktory juz wracal do formy.

Wstal z fotela i ruszyl w kierunku pulpitu. Chcialem w jakis sposob odwrocic jego uwage od
manipulacji Rowana, lecz on i tak dostrzegl zerwana plombe.

-Co to jest? - warknal - Co to jest, lajdaki?

Podbieglem, udajac, ze nie wiem, o co chodzi. Valamis chwycil Rowana za kombinezon na
piersi i trzasl nim niemilosiernie.

-Zostaw! - syknal Rowan, - To juz tak bylo. Ktos z was musial rozplombowac, kiedy tutaj
gospodarowaliscie.



Valamis puscil Rowana i zwrocil sie do mnie.

-Co on tu mogl zmajstrowac? - spytal, pokazujac rozplombowana dzwignie koncem lufy
pistoletu.

-Nie mam pojecia - sklamalem gladko.

-To chyba nic waznego. Wydaje, mi sie, ze to rzeczywiscie bylo zerwane, gdy tu
przyszlismy.

-Mniejsza o to - burknal Valamis. - Czy nadajnik nareszcie gotowy?

-Mozna nadawac - powiedzial Rowan, wciskajac wylacznik. - Tutaj jest mikrofon. Raz, dwa,
trzy, proba nagrania, raz, dwa, trzy... A teraz odtwarzam...

W glosniku zabrzmial glos Rowana, odtworzony z zapisu.

-W porzadku Teraz nagraj komunikat dla Ziemi. Tak jak to zwykle robiliscie. Zreszta, zaraz.
Musi byc przeciez jakis zapis tych komunikatow. Tu kazde slowo jest dokumentowane
zapisem magnetycznym, wiec te komunikaty na pewno tez. Odtworzcie mi ostatni
komunikat.

-Nie mozna - powiedzial Rowan. - Nie da sie cofnac tasmy. Ale ja pamietam, jak to powinno
brzmiec.

Ujal mikrofon, przekrecil jakis przelacznik i powiedzial glosno:

-Konieczna natychmiastowa pomoc...

W tej samej chwili Valamis wystrzelil i Rowan zamilkl, osuwajac sie na podloge. Upadal
powoli, bo sztuczna grawitacja byla nastawiona na jedna trzecia "g"'.

Zamarlem w bezruchu, oczekujac. Valamis stal takze przez kilka sekund, wreszcie
uswiadomil sobie, ze mikrofon jest wciaz wlaczony i mierzac w moja strone z pistoletu,
polozyl palec na ustach.

Nie bylo sensu narazac sie w tej sytuacji. Skinalem glowa i posluszny jego gestom cicho
wyszedlem ze sterowni. Pospieszyl za mna. Dopiero na korytarzu, gdy drzwi sterowni
zamknely sie za nami, odwrocilem glowe. Valamis byl wsciekly. Jego blada zwykle twarz
pokryla sie teraz czerwienia. Dyszal wprost wsciekloscia, czujac sie oszukany i wykpiony.

-Ten lajdak puscil to bezposrednio na antene! - stwierdzil raczej, niz zapytal. - Nadajnik
pozostal wlaczony. Musimy to jakos odkrecic, cos powiedziec... Jak to powinno brzmiec?

-Po prostu. Slyszales, jak on zaczal - powiedzialem. Im prosciej, tym lepiej, bo nie wzbudzi
zadnych podejrzen Pare zdan.



-Tak... Ale teraz, kiedy tamto poszlo najpierw...

-To nic - probowalem go uspokoic. - Wazne bedzie to, co teraz powiesz. Krotko i bez
zadnych komentarzy. Tamtego i tak nie da sie odwrocic. Moga to zinterpretowac jako
znieksztalcenie spowodowane zakloceniami transmisji. Tekst mogl brzmiec na przyklad:
"Nie jest konieczna natychmiastowa pomoc", a pierwsze slowa mogly ulec zakloceniu...
Jesli powiesz teraz inny tekst i powtorzysz ze trzy razy to samo, to na pewno nie beda
zaniepokojeni.

Nie wygladal na przekonanego, lecz nie mial innego wyjscia. Czulem, ze zaczyna
intensywnie rozwazac swoja wlasna sytuacje. Nie moze przeciez przyznac sie przed innymi
Jednocyfrowymi, ze tak haniebnie pokpil sprawe. Musi im zameldowac, ze mimo klopotow z
Rowanem, wszystko zostalo prawidlowo zalatwione.

-Dobrze! - powiedzial. - Pojde i powiem pare slow.

-Kiedy skonczysz, przekrec glowny wylacznik zasilania. Ten czerwony, w lewym gornym
rogu tablicy.

-Nie trzeba - mruknal, otwierajac drzwi sterowni;

Patrzylem za nim, stojac w wejsciu. Ominal lezacego Rowana, ujal w dlon mikrofon i
powiedzial cos, czego nie doslyszalem, a nastepnie wyrwal kabel z pulpitu. Potem chwycil
pistolet za lufe i kolba trzasnal pare razy w plyte czolowa urzadzenia nadawczego, tlukac
kilka wskaznikow.

-Koniec! - warknal, wracajac. - Nikt juz nie bedzie nam robil podobnych kawalow.

-Nie moglismy tego przewidziec... - powiedzialem.

-On mi jeszcze za to zaplaci! - Valamis kopnal cialo Rowana. - Zabierz go do promu i
wracajmy. Mam dosc tej wycieczki.

Przerzucilem przez ramie bezwladne cialo, nie wazace tu zbyt wiele, i poszedlem w
kierunku doku. Gdy polozylem Rowana na fotelu w przedziale pasazerskim promu,
zauwazylem, ze daje pierwsze znaki zycia. Ladunek obezwladniajacy przestawal dzialac.

Zastanawialem sie, co zrobi Valamis, by pozbyc sie dwoch swiadkow swej nieostroznosci.
Byl tak pewien siebie, ze wybral sie na te wyprawe z dwoma potencjalnymi przeciwnikami.
Dlaczego to zrobil? Co uczyni teraz ze mna, by zatuszowac swoj blad wobec pozostalych
Jednocyfrowych?

-Dlaczego polozyles go tutaj? - spytal Valamis wchodzac do modulu pasazerskiego.

-Nie chce go miec w sterowni. Kiedy zacznie sie budzic, moga byc klopoty. Bedzie w szoku,



moze wypiac sie z pasow, kiedy bedziemy przyspieszac lub hamowac.

-Przeciez nie mozna go tutaj zostawic. Musze go miec na oku

-Wiec zajmij fotel obok niego. Sam tez nie najlepiej znosisz takie podroze. Po co mi dwoch
chorych pasazerow w sterowni. Sam sobie poradze.

-Dobrze, zostane tu z nim. Najchetniej rozwalilbym mu leb na miejscu, ale to byloby zbyt
proste... dla niego. Wymysle mu cos bardziej atrakcyjnego!

Nie wiem, czy juz w tym momencie moja podswiadomosc powziela zamiar, ktory swiadomie
zrealizowalem w kilka godzin pozniej Faktem jest, ze postanowienie moje zapadlo pod
wplywem skomplikowanego splotu zdarzen, informacji i mysli, ktore atakowaly moj mozg.

Valamis zasiadl w fotelu pasazerskim, jednym z kilku ustawionych na poczatku czlonu
ladunkowego. Za fotelami byla sciana, odgradzajaca przestrzen modulu pasazerskiego od
ladowni. Z kabina pilotow laczylo te przestrzen waskie przejscie poprzez lacznik spajajacy
obie czesci statku zamykany z obu stron. Przez caly czas naszej podrozy na orbite
przegrody byly calkowicie otwarte i z wnetrza modulu pasazerskiego mozna bylo widziec
fotele pilotow.

Zasiadlszy za sterami, obejrzalem sie. Valamis byl blady na samo wspomnienie
czekajacych go przeciazen.

-Postaram sie uniknac duzych przyspieszen - usmiechnalem sie ironicznie.

-Posluchaj! - powiedzial nagle. - Nie chce by ktokolwiek wiedzial o tym pierwszym
komunikacie, rozumiesz?

-Rozumiem - powiedzialem, skinawszy glowa. - To lezy w naszym wspolnym interesie.
Wlasciwie obaj za to odpowiadamy.

"Mam cie teraz, moj drogi! - pomyslalem z satysfakcja. - Bedziesz musial zlagodniec, albo
narobie ci klopotow". Czulem, ze moja pozycja jest teraz o wiele lepsza, niz przed tym
lotem. Nareszcie on potrzebowal czegos ode mnie, niemal prosil o to!

-To lezy w naszym wspolnym interesie - powtorzyl. - Ale przede wszystkim w twoim. Bo
tego sukinsyna i tak zalatwie.

Cos mi sie tu nie zgadzalo, czegos nie rozumialem...

-Jesli wychylisz sie z czymkolwiek, to... nie dostaniesz jej nigdy.

Zimny dreszcz przebiegl po moich plecach, lecz zachowalem spokoj.

-O czym mowisz?



-Raczej "o kim?". O twojej Luizie. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Tak zabawnie mruga
oczami, kiedy sie zlosci!

Nie moglem watpic... On widzial Luize zywa... Skad moglby znac jej zachowanie w chwilach
zdenerwowania? A wiec... odnalezli ja wsrod hibernowanych kobiet i ozywili... Nie mogl to
byc przypadek! Wiedzieli, ze jest moja dziewczyna. Mogli to wiedziec tylko od Rowana. A
wiec to on! Moje podejrzenia byly sluszne. A teraz ona jest w rekach tego sadysty,
Valamisa! Bedzie mnie szantazowal, bedzie wymuszal na mnie wszystko co zechce i nie
odda mi jej nigdy, bo utracilby ten srodek nacisku!

Ogarnela mnie wscieklosc na nich obu. Z trudem pohamowalem sie, by nie wstac z fotela i
nie udusic tego lotra. Przypomnialem sobie jednak o pistolecie, ktorego nie wypuszczal z
dloni, i powiedzialem zduszonym glosem:

-Masz mnie w garsci Val. Ale ja i tak nie zamierzalem zrobic niczego podobnego jak Rowan.
Sprzedal ci informacje o Luizie, abys mu zaufal, i teraz masz! Ale ze mna nie bedziesz mial
klopotow. Zbyt kocham te dziewczyne... Jak ona sie czuje?

-Zupelnie dobrze. Mieszka u mnie i wciaz dopytuje sie o ciebie.

-Co wie o mnie?

-Sama prawde To, ze wiernie nam sluzysz, lecz jestes zbyt zajety by sie z nia teraz
widywac.

-Kiedy mi ja oddasz?

-Nie wiem jeszcze. Bardzo mi sie podoba...

W tym momencie przeholowal, na wlasna zgube W ogole, mowiac mi o Luizie tutaj, na
promie, juz popelnil pierwszy blad. - Nie musial mi tego mowic wlasnie teraz. Nie
zamierzalem robic niczego przeciw niemu. On jednak - po doswiadczeniu z Rowanem -
zdecydowal, ze i mnie nie mozna ufac. Sadzil, ze moglbym skorzystac z jego chwilowej,
niedyspozycji w czasie lotu i po prostu chcial dac mi do zrozumienia, ze Luiza jest w ich
rekach i ze to ona ucierpi, gdybym cos przedsiewzial.

-Startujemy - powiedzialem spokojnie, wlaczajac glowny ciag...

Przyspieszenie wzroslo momentalnie, tak ze nawet ja przygotowany i przywykly do takich
przeciazen, poczulem sie nieszczegolnie. Rownoczesnie nacisnalem dzwignie uruchamiajaca
mechanizm przegrod odcinajacych kabine pilotow od reszty statku.

Musze tu wyjasnic, ze konstrukcja promu pozwala na awaryjne odlaczenie modulu
zalogowego od reszty rakiety. W przypadku przewozu niebezpiecznego ladunku przepisy
wymagaja zamkniecia przegrod na caly czas lotu. Jesli natomiast, oprocz ladunku, przewozi



sie pasazerow, przegrody musza byc otwarte. W razie klopotow z silnikami lub w
przypadku eksplozji ladunku, kabina pilotow - moze byc odstrzelona i ladowac na
spadochronach.

Poniewaz, w mysl tych samych przepisow, nie wolno przewozic pasazerow wraz z
niebezpiecznym ladunkiem, nie wystepuje sprzecznosc pomiedzy tymi dwoma wymogami.
Awaria silnikow pozostawia zazwyczaj dosc czasu na przejscie pasazerow do kabiny
pilotow, gdzie od biedy moze sie pomiescic i uratowac dodatkowych pare osob.

Valamis najwidoczniej nie mial pojecia o tej wlasciwosci promu orbitalnego. Gdyby nie to,
nie zgodzilby sie nigdy podrozowac w module pasazerskim...

Przegrody zawarly sie w ciagu kilkunastu sekund, podczas gdy przyspieszenie wgniatalo
Valamisa w fotel uniemozliwiajac mu jakakolwiek reakcje. Musial patrzec bezsilnie, jak
zamyka sie pulapka w ktora schwytalem go wreszcie.

Wlaczylem mikrofon wewnetrznej lacznosci pomiedzy kabina i pasazerami.

-To juz koniec, Val. Przesadziles. Nie trzeba bylo ruszac tej sprawy. Jak zwykle bywa,
przegrales przez kobiete.

-Co chcesz zrobic? - uslyszalem jego niepewny glos w sluchawce. - Oni ci tego nie daruja!

-Poradze sobie, Val. Oni ostatnio nie bardzo cie lubili, moze sie nawet bardzo nie zmartwia.

-Otworz te przegrode! - Glos Valamisa byl bardziej niz zwykle ochryply i drzal wyraznej
strachem i wsciekloscia

-On nie otworzy... - To byl glos Rowana, ktory oprzytomnial juz widocznie i ogarnal
swiadomoscia powstala sytuacje.

Zupelnie zapomnialem o Rowanie! Gdyby nie to, moze, nie zdecydowalbym sie na odciecie
kabiny od statku. Mimo wszystko byl kiedys moim towarzyszem. Zdradzil to prawda... Ale z
drugiej strony, trzeba przyznac, ze zrobil to wylacznie w celu kupienia zaufania Valamisa i
dania mu do reki atutu, ktory zwiekszal jego pewnosc siebie... Dzieki temu poszedl w strone
Ziemi ow podejrzany komunikat...

Coz z tego jednakze! Zadna pomoc nie zdazy zrobic czegokolwiek dla nas, zyjacych na tej
planecie... A dzialalnosc na rzecz przyszlych pokolen nie moze sie opierac na zdradzie
towarzysza. A moze Rowan jedynie mnie chcial przekonac, ze wszystko to zrobil dla
wyslania komunikatu? Moze liczyl na to, ze Valamis nie domysli sie podstepu? Ze uwierzy,
iz byl to tylko zart, ze te slowa naprawde nie poszly w eter? W ten sposob rozgrzeszylby
sie moralnie przede mna i przed innymi z dranskiego postepku, za ktory przyznano mu
numer... A wyslanie komunikatu nikomu z nas nie moglo ani pomoc, ani zaszkodzic...



-On nas odstrzeli nad powierzchnia i sam wyladuje na spadochronach - mowil Rowan do
Valamisa. - Posluchaj, nie rob tego! Zrozum, musialem... Ty tez zrobiles na pewno cos
podobnego, by otrzymac swoj numer i stanowisko... Miales na to jakies uzasadnienie...
Zastosuj wiec teraz do mnie takie samo tlumaczenie, jakim usprawiedliwiales sie przed
samym soba...

-Nic z tego, Rowan. Teraz juz za pozno. Moze w mniejszym stopniu niz on zasluzyles sobie
na to, ale on i tak by cie wykonczyl. Odgrazal sie, gdy byles nieprzytomny. Gdybym go
teraz puscil wolno, wykonczylby nas obu - powiedzialem zdecydowanie i wylaczylem,
sluchawke.

Kabine odlaczylem na malej wysokosci, tak aby wyladowala niezbyt daleko od osiedla.
Pozostala czesc promu uderzyla o powierzchnie planety znacznie dalej, juz poza zasiegiem
obserwacji. Bylem pewien, ze paliwo w zbiornikach musialo eksplodowac przy upadku. W
szczatkach promu nikt z pewnoscia nie zdolalby odnalezc zadnych dowodow rzeczowych,
moglem wiec podac taka wersje zdarzen, jaka najbardziej mi odpowiadala. Zameldowalem
wiec Jedynce, ze to Rowan podstepnie zabil Valamisa liczac na to, ze faeem ze mna
ucieknie Alfa w kierunku Ziemi. Poniewaz jednak ja nie chcialem pozostawic tu mojej
narzeczonej, do ktorej jestem bardzo przywiazany, a on, nie bedac pilotem nie moglby
uciekac sam - wytworzyla sie sytuacja bez wyjscia. Rowan, jako zabojca Valamisa, obawial
sie kary i wobec koniecznosci powrotu na planete pragnal usunac mnie, jako jedynego
swiadka. Moglby wowczas przypisac mi zabojstwo. Poniewaz jednak bylem mu potrzebny
jako pilot dla bezpiecznego wyladowania, wstrzymal sie z egzekucja. Wykorzystalem chwile
nieuwagi Rowana i wystartowalem duzym ciagiem zanim zdazyl zajac miejsce w fotelu za
moimi plecami. Poniewaz stal na wprost przejscia do modulu pasazerskiego (gdzie
przedtem umiescilem zwloki Valamisa), sila bezwladnosci rzucila go tam, a ja zamknalem
przegrody.

Jedynka sluchal moich klamstw, ktore, jak dotad byly nie do podwazenia.

-Nie rozumiem jednak, dlaczego odrzuciles glowny czlon promu, niszczac rakiete i wszystko,
co byloby dowodem prawdziwosci tej wersji wypadkow? - zapytal, patrzac na mnie
przenikliwym spojrzeniem.

Czulem, ze nie poprzestanie na byle jakim wyjasnieniu. Byl sprytny i inteligentny, jak oni
wszyscy. Na szczescie swe klamstwa mialem dokladnie przemyslane do samego konca.

-Jak wiesz, Rowan byl doskonale zorientowany w automatyce promu W pewnej chwili,
prawie przed samym ladowaniem, poczulem, ze rakieta przestaje reagowac na stery. W
atmosferze kazda niedokladnosc manewru konczy sie tragicznie. Zrozumialem, ze Rowan
dobral sie do przewodow prowadzacych z kabiny pilotow do silnikow, umieszczonych za
modulem pasazerskim. Wiedzac, ze i tak jest zgubiony, chcial przez zemste zgubic i mnie.
Nie mialem zbyt wiele czasu na podjecie decyzji. Lada chwila mogl przerwac kabel
sterowania mechanizmem odlaczania kabiny...



Jedynka pokiwal glowa, jak gdyby moje tlumaczenie przekonalo go ostatecznie. Myslalem
tak, dopoki sie nie odezwal.

-Mam wrazenie, ze... albo jestes bezgranicznie lojalny, albo jest z ciebie niezly kawal
lajdaka i oszusta. W obu jednak wypadkach doskonale nadajesz sie na stanowisko szefa
ochrony porzadku na tej planecie - powiedzial, patrzac na mnie jakby z lekka odraza, lecz w
gruncie rzeczy bylo mi to zupelnie obojetne...

Sposob, w jaki Jedynka zareagowal na wiesc o smierci swego wspolpracownika i
kompana, dal mi do zrozumienia, ze jego dobrodusznosc i lagodnosc byly tylko poza,
skrywajaca chlodna, bezwzgledna nature przywodcy. Nie udalo mi sie dociec, czy uwierzyl
kiedykolwiek w zmyslona przeze mnie historie. Przypuszczam, ze bylo mu wszystko jedno,
jak i dlaczego zginal Valamis. Moze bylo to nawet po jego mysli... Mogl odczuwac pewne
zagrozenie ze strony wspolpracownika, ktory dysponowal spora liczba poslusznych mu
straznikow, mogacych odegrac istotna role w przypadku rozgrywek pomiedzy
Jednocyfrowymi... Albowiem mimo pozorow jednosci i kolegialnosci wsrod czlonkow
Komitetu Tymczasowego rysowala sie wyrazna hierarchia, a jej szczeble pokrywaly sie
dosc scisle z osobista numeracja. Jedynka byl zdecydowanym leaderem. Zostalo to
podkreslone praktycznym nieistnieniem numeru drugiego, bo Dwojka zostal mianowany
posmiertnie ten, ktorego Bogar zabil na Alfie w dniu przewrotu. Kolejny, trzeci numer
otrzymal Morlen - teoretyk raczej, niz czlowiek czynu, podporzadkowujacy sie bez cienia
sprzeciwu decyzjom Jedynki. Valamis byl czwarty. Reszta odstawala wyraznie od tej trojki
przywodcow. Dziewiatka, jak juz wspomnialem, pilnowal drzwi wejsciowych do bunkra po
ich wewnetrznej stronie...

Hierarchia ta musiala wynikac z ukladow sluzbowych, powstalych jeszcze na Ziemi, gdy ich
organizacja dzialala konspiracyjnie. Trudno nie przyznac, ze organizacja ta wykazala wiele
talentu i sprytu: zamiast marnowac wysilki na bezskuteczne proby podwazenia
skomplikowanego i silnego gmachu ziemskich stosunkow spolecznych, zdecydowano sie
dzialac w warunkach jakby stworzonych dla wprowadzenia w zycie najbardziej nawet
oblednych idei: w nowo formujacym sie spoleczenstwie tej planety...

Czy istnialy podobne zamierzenia wobec innych planet, majacych w najblizszej przyszlosci
stac sie celem wypraw osadniczych? Czy powodzenie zapoczatkowanego tutaj
eksperymentu wywrze wplyw na losy Starego Globu? Z zachowania Jednocyfrowych i z
wypowiedzi, ktore docieraly do mych uszu w czasie czestszych teraz wizyt w bunkrze,
wywnioskowalem, ze moje przypuszczenia byly sluszne. Pokladali wielkie nadzieje w
opanowaniu tej i innych planet. To dlatego tak bardzo zalezalo im na opoznieniu chwili, kiedy
Ziemia dowie sie o ich poczynaniach. Owe kilkadziesiat lat, na ktorych tak im zalezalo,
obejmowalo terminy startu kolejnych wypraw osadniczych na inne planety, do ukladow
innych gwiazd. Czy rowniez wsrod uczestnikow tych wypraw znajda sie agenci organizacji?
Czy uda im sie, jak tutaj, przejac wladze, stworzyc nowe spoleczenstwo i uksztaltowac jego
poglady w duchu nienawisci do macierzystego globu? Wkrotce pojalem, ze takie wlasnie
musialy byc ich zamiary!



Zaczynalem teraz rozumiec sens calego planu, ktorego czesc realizowala sie na moich
oczach. Zdalem sobie sprawe z prawdziwych rozmiarow akcji, ktora poczatkowo uznalismy
za wyczyn malej grupki terrorystow. Rownoczesnie zrodzila sie w mojej swiadomosci nowa
i chyba blizsza prawdy interpretacja ideologii przyswiecajacej tym poczynaniom.
Eksperyment z nowym ladem spolecznym, powszechne szczescie i sprawiedliwosc -
wszystko to byly tylko uboczne lub drugoplanowe cele, jesli nie przykrywki jedynie, dla
monstrualnego aktu zemsty i odwetu!

Jakze musieli nienawidzic ludzkosci nieznani przywodcy, stojacy za sterem organizacji i
manipulujacy takimi pionkami, jak nasi buntownicy z Konwoju! Wprost nie sposob uwierzyc,
ze podobnie zbrodniczy pomysl mogl wylegnac sie w ludzkich mozgach... Trudno jednak, i
chyba nie trzeba, zakladac ich kosmicznego pochodzenia. Kim zatem byli? Zapewne
podobnie jak nasi Jednocyfrowi byli ludzmi, ktorych nasz system spoleczno-cywilizacyjny
wyrzucil gdzies na margines, na mielizne zycia, nie dajac im szans samorealizacji. Moze
nawet doznali realnych krzywd - jesli rzecz rozpatrywac w ich osobistej skali...

Wydawac by sie moglo, ze niemozliwa jest skuteczna zemsta grupy ludzi nad calym
spoleczenstwem globu: zwlaszcza gdy grupa ta odsunieta jest od udzialu w decydowaniu o
losach calosci. Okazuje sie jednak, ze mozna taka zemste wymyslic. Wystarczy zaprzac
wszystkie zle cechy ludzkiej natury w sluzbe chlodnego rozumu. Inicjatorzy zemsty na
ziemskim spoleczenstwie poszli ta wlasnie droga. Byli na tyle trzezwi, by zdawac sobie
sprawe, ze akt odwetu nie dokona sie w ramach ich wlasnego krotkiego zywota.
Zaplanowali wiec swoista zemste zza grobu, uruchamiajac machine, ktora miala biec dalej
samoczynnie, az do realizacji zamierzonego skutku.

Zemsta miala dokonac sie niejako z pomoca i udzialem samej ofiary - ludzkosci Ziemi, i
niemalym wysilkiem i nakladem kosztow wysylajacej ekspedycje osadnicze na dalekie
planety innych gwiazd. W mysl planu mscicieli, nowo powstale przyczolki ludzkosci,
rozmieszczane w roznych odleglosciach i kierunkach wokol Ukladu Slonecznego, mialy z
czasem utworzyc pierscien wrogich cywilizacji, zlaczonych wspolnym, wpojonym od ich
poczecia, uczuciem nienawisci i zadza zemsty na tych, co rzekomo wyprawili ich przodkow
na zgube czy poniewierke.

Morlen mial racje. Wystarczyloby doczekac trzeciego pokolenia, by zyskac pewnosc, ze w
ludzkich umyslach nie pozostanie najdrobniejszy nawet okruch prawdy, a wszystkie
uporczywie powtarzane lgarstwa stana sie powszechna opinia, jedyna prawda i
niepodwazalna wersja historii. Trzy pokolenia - to wlasnie owe kilkadziesiat lat. Przy
odpowiedniej polityce populacyjnej liczebnosc osadnikow moze sie w tym czasie podwoic,
potroic nawet... W chwili, gdy nie pozostanie przy zyciu nikt znajacy prawde, reszta bedzie
zagorzalymi wrogami Ziemi. Zadna interwencja nie zdola juz wowczas niczego zmienic: ci
ludzie beda bronic sie z calym przekonaniem. Jedynym mozliwym ratunkiem dla Ziemi
bedzie wowczas juz tylko calkowite zniszczenie wszystkich kolonii zarazonych bakcylem
nienawisci. Ale czy znajdzie sie ktos na tyle odwazny, kto podejmie laka decyzje? Watpie,
by zdobyli sie na to ludzie, w ktorych rece oddano kierowanie sprawami Ziemi.



Humanitaryzm jest zbyt gleboko zakorzeniony w umyslach wiekszosci normalnych czlonkow
ziemskiego spoleczenstwa.

Pozostawione samym sobie, planetarne kolonie wzmocnia sie, rozwina, urosna w sile, nie
przestajac hodowac nienawisci. Wszelkie proby pokojowych negocjacji brac beda za
podstep majacy na celu pozbawienie ich niezaleznosci i wszystkiego, co same osiagnely. Az
wreszcie, w pewnej chwili, dokona sie ostatni akt zemsty: zmasowany atak kosmicznych
kolonii na Stary Glob - uosobienie krzywdy i domniemane gniazdo zla i nieprawosci, ostoje
zohydzonego starego porzadku spolecznego i zrodla spodziewanego zagrozenia.

Tworcy tego szatanskiego planu z pewnoscia posluzyliby sie chetnie nawet jakimis obcymi
istotami z glebi kosmosu, gdyby pojawily sie one w zasiegu obserwacji... Z braku jednakze
takiej mozliwosci, oparli swe zamiary na podobnych sobie wyrzutkach, frustratach na
mniejsza skale, ktorych ambicje siegaly pulapu nie tak wysokiego jak doskonala zemsta na
calym globie. Wykorzystali ambicje niedoszlych uzdrowicieli gospodarki i mistrzow
zarzadzania spoleczenstwem, niewyzytych przywodcow, ktorym nikt nigdy nie chcial
powierzyc rzadow, czy chocby drobnych nieudacznikow, ktorym nie udalo sie nigdy zaznac
zycia w luksusie, korzystac z cudzej pracy lub spelnic marzenia o posiadaniu haremu
pelnego pieknych kobiet...

Czy nasi Jednocyfrowi zdawali sobie sprawe, jakiemu celowi sluzy ich dzialalnosc? Czy
wiedzieli, jakiego mechanizmu sa skladowa czescia, realizujac swe partykularne zachcianki?
Wydaje sie, ze tak - lecz swiadomosc ostatecznego wyniku, do jakiego w skali globalnej ma
doprowadzic ich dzialanie, najwyrazniej nie spedzala snu z ich powiek i nie zatruwala im
przyjemnosci spelniania wlasnych marzen. Zalozyli, jak sadze, ze tamto - owa monstrualna
zemsta ma sie odbyc gdzies w nieokreslonej, odleglej przyszlosci, poza zasiegiem ich zycia
i swiadomosci. A to, realne, co robili tutaj, bylo ucielesnieniem niespelnionych nadziei i
zyciowych ambicji - realizacja mozliwa jedynie na tej planecie i w tych okolicznosciach.

Ich nienawisc nie byla az tak wielka, by zalezalo im na niszczeniu calej cywilizacji na Ziemi,
lecz ich obojetnosc byla wystarczajaca, by owa zaglade uczynic cena swych osobistych
zdobyczy. W zamian za dana im okazje osiagniecia wlasnych celow, mimochodem sluzyli
sprawie swych mocodawcow, nie wnikajac w ich plany...

Tak przedstawil mi sie w ogolnych zarysach plan nieznanych burzycieli starego porzadku,
majacych swa glowna kwatere prawdopodobnie na Ziemi albo gdzies w Ukladzie
Slonecznym. Moglem mylic sie co do szczegolow, bo nikt mi niczego dokladnie nie
wyjasnial. Odtworzylem to sobie z okruchow informacji nieprzeznaczonych w zasadzie dla
moich uszu. Jednak ogolna postac sprawy tak wlasnie musiala wygladac.

Jakiez jednak znaczenie mogla miec dla mnie swiadomosc celow i zamiarow tych, co mieli
nade mna tak druzgocaca przewage? Skazany na spedzenie reszty zycia - jedynego, jakie
jest czlowiekowi dane - tu wlasnie, w powstalych warunkach, nie mialem mozliwosci
wyboru. Luiza byla w rekach Jednocyfrowych, ja - w niemniejszym stopniu, takze... Moglem



starac sie jedynie o to, by w konkretnej, obiektywnej sytuacji, majacej trwac zapewne dluzej
niz moje zycie, chocby czesc tego zycia uratowac... Starac sie, by moja pozycja w Nowym
Swiecie wzrosla na tyle, na ile to mozliwe - i nie robic niczego, co by ja moglo podkopac.
Teraz szczegolnie, gdy Luiza wciaz byla poza zasiegiem moich ramion, nie moglem wszak
ryzykowac, porywajac sie na nierowny pojedynek z przewazajaca sila. Musialem myslec o
niej... i o sobie. A takze - o innych, ktorym moglbym pomoc.

"A poza tym" myslalem sobie, "kto wie, czy plany mscicieli spelnia sie w calej rozciaglosci?
Moze tylko tutaj udalo sie tak latwo? Moze rzeczywistosc uksztaltuje sie inaczej, niz zycza
sobie owi mroczni manipulatorzy z nieznanej organizacji - a moj udzial w odwracaniu zaglady
Ziemi okaze sie zbedny?"

Przez dlugi czas balem sie pytac kogokolwiek o Luize. Jesli Vaiamis nie wspomnial nikomu,
ze jest ona jakos zwiazana z moja osoba - to kazda moja wzmianka stalaby sie teraz
informacja dajaca im na nowo narzedzie szantazu wobec mnie. Jesli zas wiedza - to
wczesniej czy pozniej i tak skorzystaja z tego, usilujac cos na mnie wymusic.

Teraz, po smierci Vaiamisa, czesto bywalem w podziemiach, kontaktujac sie osobiscie z
Jedynka, ktoremu bezposrednio podlegalem. Nie zaproszono mnie jednak, bym zamieszkal
w bunkrze, a ilekroc tam wchodzilem, towarzyszyl mi zawsze ktorys z Jednocyfrowych.

Niepokoje w osiedlu wybuchaly od czasu do czasu, podsycane przez moich kolegow z
Konwoju. Bylo ich dwudziestu paru, wiec straznicy nie mogli sledzic dokladnie poczynan
kazdego z osobna. Niekiedy zmuszony bylem reagowac na meldunki strazy, zamykajac na
pare dni tych, ktorzy zbyt jawnie siali niepokoje wsrod ludnosci. Staralem sie, by
aresztowanych traktowano przyzwoicie i nie dopuszczalem do aktow przemocy. Mimo to,
jakby nie rozumiejac mojej trudnej sytuacji, koledzy bojkotowali mnie najwyrazniej. Coz
moglem im powiedziec, jak wyjasnic skomplikowany uklad, w ktory zaplatalem sie
dobrowolnie i poniekad dla ich wlasnego dobra?

Straciwszy nadzieje na rychle zamieszkanie w bunkrze, postanowilem polepszyc sobie
nieco warunki mieszkaniowe. Za zgoda Jedynki rozpoczalem budowe wlasnego domku na
stoku wzgorza, pomiedzy bunkrem a barakami strazy. W budowie pomagali mi ludzie z
osiedla - nie za darmo, oczywiscie. Placilem im talonami zywnosciowymi, ktorych sporo
udalo mi sie zaoszczedzic z moich cotygodniowych przydzialow. Czerpalem je takze z
innych zrodel: w osiedlu istnialo juz kilka potajemnych gorzelni, na ktore, zgodnie z
poleceniem Jedynki, nalozylem spory haracz za milczaca zgode na ich funkcjonowanie. Nie
wszystkie talony z tego zrodla odprowadzalem do bunkra. Teraz, gdy budowalem dom,
talony wracaly do ludzi, ktorzy je poprzednio wydali na alkohol - czulem sie wiec moralnie
usprawiedliwiony w moim postepowaniu...

Dom wypadl zupelnie niezle. Zbudowany byl z pni drzew, ktore wycieto w dosc odleglym
lesie. Material zwozilem przy pomocy moich straznikow, uzywajac pojazdow
wypozyczonych z bunkra. Robilismy to noca, by osadnicy nie mogli widziec pojazdow, o



ktorych istnieniu nie powinni wiedziec.

Wkrotce takze moi straznicy zaczeli budowac sobie wlasne domy. Powstala cala dzielnica
mniejszych i wiekszych budynkow, polozonych na stoku, ponizej bunkra, w pewnej
odleglosci od reszty osiedla. Domy w osiedlu takze zaczely wygladac przyzwoiciej. Ludzie
starali sie urzadzic sobie wygodniejsze i trwalsze siedziby, w nadziei rychlej normalizacji
zycia rodzinnego.

Wkrotce tez, nie mogac juz dalej zwlekac, Jednocyfrowi zarzadzili witalizacje kobiet. Skutki
tego posuniecia byly nadspodziewanie pozytywne. Kobiety okazaly sie czynnikiem
stabilizujacym. Mezczyzni zaczeli powazniej traktowac swe obowiazki, wzroslo ich poczucie
odpowiedzialnosci.

-Kiedy kazdy bedzie mial zone i dzieci, twoi straznicy nie beda mieli zbyt wiele do roboty -
mawial Jedynka podczas narad w sprawach porzadkowych. - Moga byc mniej lub bardziej
zadowoleni z warunkow zycia, ale powinni miec zawsze swiadomosc tego ze nikt im
niczego nie da za darmo. Ta "rzeczywistosc jest jedyna mozliwa i dostepna, a wszelkie
proby wylamywania sie z niej powoduja zbedne zaklocenia i szkode dla ogolu.

-Byloby im moze troche lzej, gdybysmy umozliwili skorzystanie z pewnych udogodnien
technicznych - zauwazylem pewnego razu. - Moglibysmy dac im troche narzedzi, rozwinac
metalurgie... Surowce sa na planecie, mamy troche urzadzen...

-Zadnej techniki! - zaperzyl sie Jedynka.

-Nie bedziemy tu powtarzac tego samego oblednego cyklu rozwojowego... Czlowiekowi
naprawde niewiele potrzeba. Wszystkie potrzeby poza jedzeniem, spaniem, mieszkaniem,
rozmnazaniem i rozrywka sa wymyslem podsuwanym czlowiekowi, by zmusic go do
bezsensownej, niewolniczej pracy, ktora ma sluzyc celom zbednym lub nic go nie
obchodzacym. Ci wszyscy, ktorzy tutaj przybyli, naleza do licznego grona zwolennikow
powrotu do natury. Wrzeszczeli o tym, gdy byli na Ziemi. Teraz maja, czego chcieli i nic
wiecej, nie dostana. Musza sobie stworzyc sami taki swiat, jaki bedzie mozliwy w tutejszych
warunkach Byc moze, kiedys zacznie sie tu tworzyc podobnie zwariowany mechanizm
cywilizacyjny jak tam, na Ziemi. Ale czym pozniej to sie stanie, tym lepiej. Nie bedziemy
niczego przyspieszac. Kiedy oni sami odczuja prawdziwa potrzebe ulatwien i udogodnien
poradza sobie wlasnymi rekami.

Nie polemizowalem z nim, wiedzac, ze ten poglad jest czescia ogolnej doktryny. Poza tym,
warunki istniejace obecnie byly najlepsza gwarancja panowania nad ludzmi, uzaleznienia ich
od kierujacych tym eksperymentem Jednocyfrowych. Nie probowalem juz nawet
przekonywac Jedynki o potrzebie zaopatrzenia osiedla w srodki umozliwiajace polowania na
zwierzyne. Kazda wzmianka na temat udostepnienia jakiejkolwiek broni kwitowana byla
stanowcza odmowa wszelkiej dyskusji.



Rozumialem takie stanowisko Jedynki, Wciaz nie byl pewien przychylnosci ogolu, swiadom
destruktywnej dzialalnosci niektorych agitatorow Sadze, ze najchetniej usunalby z osiedla
wszystkich, dawnych czlonkow zalog Konwoju, lecz nie mogl tego uczynic od razu.
Potrzebowal pretekstu i dlatego pozwalal im przebywac na wolnosci.

Zapytalem go kiedys o los jedenastu moich kolegow, ktorych gdzies odkomenderowano
jeszcze przed rozpoczeciem witalizacji osadnikow.

-Skoro juz poruszyles ten temat - odpowiedzial po namysle - to porozmawiajmy o tym...

Siedzielismy wtedy w jego apartamencie w podziemiach. Oprocz nas, obecny byl jeszcze
jeden czlonek Komitetu Tymczasowego, nazwiskiem Nolan. Posiadal on piaty numer i po
smierci Valamisa dolaczyl do scislego grona kierownictwa Jednocyfrowych, choc Jedynka
nie traktowal go zbyt powaznie. Piaty byl raczej figurantem, znaczacym chyba nawet mniej
niz ja. Jesli chodzi o Morlena, rozpil sie ostatnio i Jedynka rzadko zapraszal go na robocze
posiedzenia.

-Tych jedenastu... a wlasciwie dziewieciu, bo admiral i jeszcze jeden zmarli niedawno -
powiedzial Jedynka - jest tutaj, w podziemiach. Po wykonczeniu pomieszczen nie mamy
wlasciwie dla nich zadnej roboty. Chcialbym, zebys wymyslil jakies rozwiazanie. Nie moge
ich teraz puscic miedzy ludzi, bo narobia nam klopotow, a nie chcialbym trzymac ich tutaj
dluzej i zywic za darmo.

-Wiec... oni sa uwiezieni? - spytalem zaskoczony.

-No, powiedzmy... ograniczeni w swobodzie poruszania sie...

Bylem wstrzasniety. Ja, szef bezpieczenstwa, nic nie wiem o istnieniu wiezienia we wnetrzu
bunkra. 'To oczywiscie robota Valamisa, on ich tam umiescil - bylem o tym przekonany.
Dlaczego jednak dopiero teraz, w kilka tygodni po formalnym objeciu stanowiska po
Valamisie, dowiaduje sie o tym?

Wiedzialem, ze nie moge sobie pozwolic na wyrazenie swego niezadowolenia... Jesli mam
w jakikolwiek sposob pomoc moim towarzyszom.

Musialem szybko cos wymyslic - nie dajac rownoczesnie poznac po sobie, ze los ich lezy mi
na sercu.

-Masz racje... - powiedzialem. - Nie mozna pozwolic na to, by teraz kontaktowali sie z
osadnikami i opowiadali, ze zostali bezprawnie uwiezieni i wykorzystani do przymusowej
pracy. Byc moze ludzie i tak by im nie uwierzyli, ale nie wolno nam ryzykowac teraz, gdy
wsrod nich panuje dosc dobra atmosfera i przycichly proby wrogich nam wystapien. Coz
jednak mozna by z nimi zrobic? Najprosciej byloby... pozbyc sie ich w sposob radykalny...
albo wpakowac na powrot do pojemnikow biostatycznych...



-Pierwsze byloby... niezbyt przyjemne, a drugie, zdaje sie, niewykonalne - wtracil Nolan.

-Nie bedziemy sobie brudzic rak jakas paskudna sprawa, moi drodzy - ucial Jedynka. -
Gdyby mozna ich bylo oskarzyc i skazac, to co innego. Ale w obecnej sytuacji nie mozemy
ich zlikwidowac. W osiedlu jeszcze dwudziestu paru innych wie o ich istnieniu i doszly mnie
sluchy, ze pytaja o nich niekiedy.

-Fakt! - powiedzialem. - Moi ludzie donosza...

-Wlasnie.' A zatem, ten sposob nie wchodzi w rachube. To by nam niepotrzebnie
przysporzylo wrogow.

Odetchnalem z ulga. Te wlasnie wypowiedz chcialem sprowokowac moja sugestia. Teraz
juz wiedzialem jakie jest stanowisko Jedynki i moglem probowac zrobic cos dla
uwiezionych, nie narazajac sie na podejrzenia, ze po cichu trzymam ich strone.

-Mam pewien pomysl - oznajmilem po chwili- - Dlaczego nie mielibysmy... wyslac ich.,
gdzies daleko stad? Planeta jest rozlegla, znajdzie sie na niej wiele miejsc nadajacych sie
na... takie specjalne osiedle. Jesli bedzie to miejsce dostatecznie odlegle, to nawet
pilnowanie bedzie zbedne...

Ostatecznie Jedynka przyjal moja propozycje i wkrotce otrzymalem polecenie wyszukania
odpowiedniego, miejsca. Pozwolono mi wyprowadzic noca helikopter z hangaru
znajdujacego sie w podziemiach wzgorza. Wrota prowadzace do hangaru, gdzie ukryto
ciezki sprzet, znajdowaly sie na przeciwleglym stoku, w poblizu miejsca, gdzie staly
pojemniki z hibernowanymi osadnikami. Towarzyszyl mi Nolan.

Wybralismy zupelnie sympatyczny kawalek terenu, wsrod gestych, trudnych do przebycia
lasow i puszcz, nad duza rzeka pelna wodnej zwierzyny, polozony w odleglosci paruset
kilometrow na zachod od naszego osiedla.

To bylo wszystko, co moglem zrobic dla moich przyjaciol, by wydobyc ich z podziemi
bunkra, gdzie marnieli z niedozywienia. Udalo mi sie przekonac Jedynke o koniecznosci
wyposazenia ich w pare podstawowych narzedzi, niewielki zapas zywnosci i dwa pistolety
porazajace ze sporym zapasem ladunkow. Sprawa broni wzbudzila najwiecej oporow, lecz
w rezultacie moich perswazji Jedynka zostal przekonany, ze bron ta nie moze nikomu
zagrozic, a jest niezbedna dla obrony przed dzikimi zwierzetami oraz do polowan.
Pozostawienie zeslancow bez broni - tlumaczylem - byloby rownoznaczne z ich
zamordowaniem, a takie rozwiazanie odrzucilismy jako niepozadane ze wzgledow
politycznych.

Najwieksza trudnosc przedstawial przewoz wiezniow. Helikopter nie mogl zabrac wszystkich
razem, a wielokrotne loty spowodowalyby zbedne zuzycie cennego paliwa, ktorego nie
mielismy zbyt wiele. Staralem sie przekonac Jedynke, ze znacznie prosciej bedzie uzyc
promu orbitalnego, ktory moze sluzyc takze jako pojazd atmosferyczny z pionowym startem



i ladowaniem. Z poczatku byl jakby troche podejrzliwy, ale ostatecznie zgodzil sie na ten
srodek transportu.

Przystapilem energicznie do przygotowan. Mialem przy tym pewne wlasne plany i uzycie
promu bylo mi bardzo na reke. Gdy termin operacji przerzutu wiezniow do nowego miejsca
pobytu zostal juz ustalony, a sprzet i zywnosc zaladowane do pojemnikow oczekiwaly w
podziemnym magazynie na przewiezienie do promu, wezwal mnie Jedynka.

-Wiesz, mam pewien pomysl - powiedzial. - Jesli zdecydowalismy sie na uzycie tak
poteznego srodka transportowego, to dlaczegozby tego nie wykorzystac do konca? Ile
ladunku zbiera taki prom?

-Lacznie z pasazerami, do stu ton - powiedzialem.

-No, wlasnie. Zaladuj troche wiecej zywnosci Per saldo, na pewno sie to nam oplaci...

Patrzylem na niego, nie rozumiejac jeszcze o co chodzi. Skad nagle taka szczodrosc?

-Przy okazji - ciagnal Jedynka - pozbedziemy sie innego klopotu. Wyslemy tam cala reszte
naszych niewygodnych obywateli. Mam na mysli pozostalych ludzi z zalog.

Patrzylem przez chwile w oslupieniu w jego chytre oczka, usmiechajace sie teraz z nietajona
kpina. Napawal sie moim zaskoczeniem, oczekujac na to, co powiem "Nie! - pomyslalem
sobie. - Nie doczekasz sie niczego, co pozwoliloby ci poslac mnie tam wraz z nimi".
Opanowalem w jednej chwili miesnie mojej twarzy, usmiechnalem sie nawet.

-Doskonala mysl! - powiedzialem pochlebnie. - To nam rozwiaze jeden z trudniejszych
problemow! Czy radzisz wyslac tam wszystkich?

-Tak bedzie najlepiej - powiedzial, obserwujac mnie ciagle. - Myslalem o pozostawieniu
Martinsa...

-Mamy innych lekarzy. Jest kilku wsrod osadnikow - podsunalem skwapliwie.

-Tak wlasnie pomyslalem.

-Martins wie troche... o rzeczach, ktore nie powinny byc publicznie rozglaszane - dodalem.

-Masz na mysli... te dziewczyny?

-Wlasnie.

-To byl pomysl Valamisa. Straszny byl z niego kobieciarz. Ja nie chcialem tego robic, ale on
sie uparl. Teraz to juz moze nie miec znaczenia. Osadnicy dostali swoje zony, wiec nie beda
nawet zwracali uwagi na to, ze my takze mamy tu jakies kobiety.



-Pod warunkiem - powiedzialem - ze nikt sie nie dowie, iz sa to... cudze zony.

-Ach, tak... trzy czy cztery, rzeczywiscie. To byl blad Valamisa. Nie zwrocil na to uwagi.
Rysopisy w kartotece podobaly mu sie tak bardzo, ze nie zwrocil uwagi na stan cywilny. Ale
zalatwil te sprawe od razu. Powiedzial tym kobietom, ze ich mezowie zmarli podczas
zabiegow witalizacyjnych i z tego tytulu one zostaly otoczone... specjalna opieka wladz...
Trzeba wiec tylko... hm... zaniechac witalizacji ich mezow.

-To byl jednak dran! - powiedzialem, a dla rownowagi usmiechnalem sie dwuznacznie.

-Byl. Ale o umarlych nie nalezy mowic ile! - Jedynka odpowiedzial mi usmieszkiem rownie
dwuznacznym. - Aha, a propos kobiet... i naszego nieodzalowanego Vala... Wspomnial mi
kiedys, ze... interesujesz sie jedna z dziewczyn, ktore mieszkaja tutaj.

-T... tak, to prawda... - przyznalem, starajac sie ukryc drzenie glosu. - To moja znajoma

-Luiza, o ile pamietam? - Jedynka znow obserwowal mnie bacznie. - Tylko znajoma?
Slyszalem, ze... Mniejsza o to... W kazdym razie, nie musisz martwic sie o nia.
Zaopiekowalem sie ta dziewczyna. Jest bardzo sympatyczna.

-Czy jej takze Valamis powiedzial, ze... umarlem?

-No, chyba nie! Przeciez ciebie nie musieli witalizowac, wiec nie mogles przy tym... Nie, na
pewno nie powiedzial jej tego.

-Czy... bede mogl ja zobaczyc?

-Oczywiscie! Ale w tej chwili nie mamy czasu na wzruszajace powitania. Najpierw musisz
zawiezc tych ludzi do... nowego osiedla. Zabierz kilka pustych kontenerow, przydadza sie
im jako baraki mieszkalne, dopoki sami sobie czegos nie zbuduja...

Zrozumialem teraz, dlaczego wspomnial o Luizie. Chcial dac mi do zrozumienia, ze nadal
trzyma mnie w szachu i czyni odpowiedzialnym za przeprowadzenie akcji deportacji, moich
towarzyszy. Zakpil sobie ze mnie... Sam zaproponowalem to, co on zapewne dawno sobie
zaplanowal... Dla moich towarzyszy, uwiezionych, w podziemiach, osiedlenie w puszczy
bylo jedyna droga do wolnosci. Skad moglem wiedziec, ze lagodzac ich los przyczynie sie
do pogorszenia sytuacji pozostalych? Poza tym, gdy ich tu nie bedzie, ja pozostane
calkowicie zdany na samego siebie, sam na sam z Jednocyfrowymi... Coz jednak moglem
zrobic - teraz, gdy Jedynka wydal mi to niespodziewane polecenie? Moglem go tylko
znienawidzic za to, ze zakpil sobie ze mnie w tak zlosliwy sposob... Nie moge przeciez ani
slowem zdradzic swej dezaprobaty wobec jego pomyslu! To by spowodowalo odsuniecie
mnie od wykonania zadania, a nawet od funkcji, ktora pelnilem, nie mowiac juz o
bezpieczenstwie Luizy, o domu, ktory dla nas dwojga wybudowalem... A przeciez -
myslalem - musza utrzymac te pozycje, musze wzmocnic ja nawet... Oni, choc beda tam
daleko wsrod puszczy, nadal beda potrzebowali mojej pomocy... Byc moze strace ich



zaufanie, moze beda mnie nienawidzic - ale przeciez robie to dla nich, wlasnie dla nich!
Teraz me moge zaprotestowac, zadac pozostawienia ich tutaj, bo Jedynka wysle mnie tam
razem z nimi i nikt nam juz nie zdola pomoc... Kazdy nierozsadny odruch solidarnosci
moglby oznaczac, ze nie jestem bezwzglednie lojalny i oddany Jednocyfrowym...

-W porzadku! - powiedzialem do Jedynki. - Zaraz zabieram sie do roboty. Na razie nie mow
nikomu o naszych zamiarach, bo ktos moglby ostrzec ludzi, ktorych chcemy... tam wyslac.
Przy pomocy wiezniow przygotujemy teraz kontenery do zaladunku, w nocy zawieziemy je
do promu, a nad ranem wydam rozkaz przyprowadzenia calej grupy na miejsce startu.

-Zgoda - kiwnal glowa Jedynka. - Tylko nie bierz za duzo zywnosci. Dostana bron, sami
sobie zdobeda pozywienie... Moze, z czasem, kiedy wprawia sie w lowiectwie, bedziemy
mogli brac od nich mieso dla osiedla.

-Jestes wprost genialnym ekonomista, szefie! - powiedzialem z uznaniem, i tym razem bylo
to szczere uznanie: sam nie pomyslalem o mozliwosci takiego wykorzystania ludzi, ktorych
zamierzalismy osiedlic w puszczy. - Pomysl jeszcze tylko, co powiemy osadnikom na temat
znikniecia naszych Nienumerowanych?

-Juz o tym pomyslalem Dam ci ze dwoch uzbrojonych czlonkow naszej grupy. Dobrze
byloby, gdyby tamci stawiali opor. Uspimy paru z porazacza, w razie potrzeby, a ludziom
powiemy, ze wykrylismy spisek przeciwko nam. Nie na darmo przez caly czas
wskazywaliscie na nich, jako na ukrytych zwolennikow starego porzadku i ponownego
oddania nas pod wladze tych lobuzow z Ziemi, ktorzy wyslali nas tutaj z golymi rekami i bez
srodkow do zycia!

Mowiac to, zmruzyl jedno oko i podniosl do ust widelec z grubym plastrem konserwowanej
szynki. Znow kpil ze mnie, znecal sie nade mna, jakby zmuszajac mnie do tego bym teraz
wbrew oczywistosci przytaknal tym bredniom. Chcial pokazac, ze ma mnie w reku, ze moze
zmusic mnie abym myslal tak jak on sobie zyczy, abym klamstwo uznal za prawde, a o
prawdzie na zawsze zapomnial.

"Wiec dobrze! - pomyslalem wtedy. - Sprowokowales mnie, lajdaku! Chcesz mnie
upokorzyc, przypominajac na kazdym kroku, ze wyrzeklem sie swych towarzyszy,
przystajac do was... Moze to tak wyglada z zewnatrz... Ale tu, tu we mnie, w srodku, nie
znane wam tkwia moje wlasne mysli, ktorych nigdy nie poznacie! Dobrze, mysl sobie, ty
glupi, brodaty capie, ze kupiles mnie, ze pozbawiles mnie najpierw szacunku towarzyszy, a
teraz nawet ich bliskosci... Dobrze, ze ich wysylasz tam, gdzies daleko. Bedzie im tam
lepiej niz tutaj, ciagle sledzonym i pilnowanym. A ja zyskam troche spokoju i czasu. Nikt mi
nie bedzie wzniecal rozruchow w osiedlu. Bede mogl zajac sie wami, durnie, wami, ktorym
sie zdaje, ze opanowaliscie sytuacje i trzymacie w reku wladze nad ta planeta. Ja wam
pokaze, jak bardzo sie mylicie... Ja tu bede pierwszym i jedynym, ktory sie liczy. A potem
wroca tu oni, moi towarzysze... To nic, ze gardza mna teraz. Wkrotce przekonaja sie, ze
wszystko, co uczynilem, bylo robione z mysla o nich..."



Polwysep, na ktorym powstalo osiedle, byl w sposob naturalny odciety od terenow
polozonych u jego nasady, za wzgorzem. Przeciwlegly stok wzgorza stanowil teren
strzezony i niedostepny dla osadnikow. Znajdowaly sie tu szerokie wrota prowadzace do
wnetrza wzgorza. Tedy wprowadzono do podziemi ciezki sprzet i pojazdy, pojemniki z
zapasami zywnosci i wszystko, co nalezalo ukryc przed okiem osadnikow.

Straznicy pelnili sluzbe wartownicza w pasie odcinajacym koniec polwyspu od terenu za
wzgorzem. W zasadzie nawet do budynku Komitety Tymczasowego, widocznego od strony
osiedla, nie mozna bylo sie zblizyc. Jednocyfrowi wydali mi w swoim czasie polecenie
wystawiania posterunkow wokol podstawy wzgorza, wsrod zarosli porastajacych jego
okolice. Mieszkancy osiedla, ktorzy zapuszczali sie tutaj, byli zawracani i pouczani, ze nie
nalezy robic wycieczek w tym kierunku. Motywacja tego zarzadzenia byla dosc
przekonujaca: za wzgorzem umieszczono pojemniki zawierajace pozostalych, nie
zwitalizowanych jeszcze ludzi; nalezalo zabezpieczyc ich przed zakusami amatorow
nielegalnej witalizacji powiedzmy, wlasnej zony... Takie proby moglyby sie zle skonczyc,
kazdy musial to przyznac i nikt sie nie dziwil przedsiewzietym srodkom.

Sytuacja ta pociagala jednakze za soba faktyczne ograniczenie terenu poruszania sie ludzi.
Na razie nikt nie odczuwal tego zamkniecia. Teren polwyspu byl na tyle rozlegly, ze
wystarczalo go z powodzeniem na cele rolnicze i osiedlencze.

Jak wspomnialem, w slad za mna takze inni funkcjonariusze strazy pobudowali sobie domki
u stop wzgorza i na jego stoku, nie wyzej jednak od miejsca, gdzie stal moj dom.

Zdaje sie, ze Jednocyfrowym odpowiadala nawet ta struktura osiedla: pas zamieszkiwany
przez straznikow dzielil ich od reszty mieszkancow.

Glowna czesc osiedla, rozciagajaca sie blisko brzegu jeziora, sklada sie teraz z paruset
domkow, lepiej lub gorzej skleconych z galezi drzew i krzewow. Bardziej pracowici
mieszkancy postarali sie o gline i niektore domki stanowily cos w rodzaju przyzwoitych,
szczelnych i mocnych lepianek.

Straznicy pilnujacy terenu za wzgorzem prawdopodobnie zdawali sobie sprawe, ze nie
wszystko, co podano do publicznej wiadomosci na temat posiadanego wyposazenia, jest
prawda. Widywali samochod terenowy, ktorym poslugiwali sie czasem Jednocyfrowi, a
takze ciezarowka, smiglowiec, ciagnik do przewozu kontenerow Musieli domyslac sie, ze
plotki o zawartosci podziemi maja pewne pokrycie w rzeczywistosci, lecz zaden z nich me
myslal ryzykowac swej uprzywilejowanej pozycji dla proznego gadania o owych domyslach.
Sytuacja straznika byla wyraznie lepsza niz pozostalych ludzi. Uwazalem to zreszta za
uzasadnione. Sluzba straznika nie byla zbyt latwa i przyjemna. Zdarzaly sie nieraz przypadki
pobicia ktoregos z moich ludzi, gdy usilowali interweniowac w bojkach podpitych obywateli
lub w trakcie poskramiania wybrykow tych, ktorzy ulegli szeptanej propagandzie moich
Nienumerowanych kolegow.



Znalem sytuacje w osiedlu znacznie lepiej niz Jednocyfrowi, izolujacy sie w swym bunkrze i
niezbyt czesto zjawiajacy sie wsrod mieszkancow. W interesie zarowno moim, jak i moich
towarzyszy, nie o wszystkich wydarzeniach informowalem Jednocyfrowych. W przekonaniu
Jedynki usuniecie z osiedla wszystkich Nienumerowanych mialo rozwiazac sprawe
ewentualnych niepokojow czy zamieszek. Z tego, co wiedzieli ode mnie Jednocyfrowi,
wniosek taki wynikal jedynie posrednio; zapewnialem ich zazwyczaj, ze ludnosc jest na ogol
zadowolona i pogodzona z koniecznosciami wyplywajacymi z lokalnych warunkow.
Jedynego zrodla niepokojow i potencjalnego ogniska zapalnego upatrywali w grupie
dwudziestu paru czlonkow zalog Konwoju, ktorzy niejako z zalozenia musieli byc przeciwni
nowemu porzadkowi. Musze jednak powiedziec, ze sytuacja roznila sie nieco od tego
prostego obrazu, jaki sobie wytworzyli Jednocyfrowi...

Mlodzi, zdrowi ludzie, skazani na pierwotne warunki bytowania, znosili je dzielnie. Z
poczatku byli rozgoryczeni, nastepnie wzieli sie do pracy, na ktore tak czy inaczej byli
przygotowani, a potem przez pewien czas, praca ta nawet dawala im wiele satysfakcji,
choc pochlaniala wiele czasu i przysparzala tylko tyle, ile potrzebne im bylo do
bezposredniej konsumpcji. Musze tu wyjasnic, ze w miare jak pojawialy sie pierwsze efekty
przedsiewziec rolniczych, Jednocyfrowi ograniczali odpowiednio dotacje zywnosciowe,
zmniejszajac przydzialy. Atmosfera zycia z dnia na dzien utrzymywala sie zatem, zmuszajac
wszystkich do intensywnego wysilku. To, co bylo poczatkowo rodzajem wycieczki
harcerskiej czy pikniku, zaczynalo byc meczace. O to chyba zreszta chodzilo: ludzie nie
powinni miec zbyt duzo czasu i energii, ktora mogliby poswiecic na myslenie i dyskusje.
Wciaz byli na lasce wladzy i nie mogli pozwolic sobie na zaden odruch protestu, nie
narazajac sie na restrykcje i przykrosci wynikajace z obciecia dziennej racji zywnosci.
Mysle, ze wlasnie dla utrzymywania ich w tej zaleznosci Jednocyfrowi ograniczyli moznosc
poruszania sie jedynie do obszaru polwyspu. Mogac odbywac dalsze wycieczki, ludzie
predko przekonaliby sie, ze bez wielkiego trudu moga zdobyc zywnosc w postaci latwej
stosunkowo do upolowania czy schwytania w sidla, zwierzyny lesnej. To jednak wytraciloby
z reki Jednocyfrowych ow niezawodny orez, jakim byla zaleznosc ekonomiczna. Zamiast
wiec organizowac proby zdobycia miesa, chocby droga prymitywnych polowan bez broni
palnej, jesli juz nie chcieli ujawniac jej posiadania - rozglaszali wiesci o drapieznikach
czyhajacych w okolicznych lasach, co bylo duza przesada.

Wspomnialem, ze wedlug mnie izolacja Nienumerowanych nie rozwiazalaby sprawy
ewentualnych zamieszek. Niektorzy osadnicy, nasluchawszy sie szeptanych wiadomosci,
powzieli pewne podejrzenia, iz nie sa one czczym wymyslem. Nauczyli sie jednak pilnowac
jezykow i nie mowili glosno o tym, co wiedzieli lub co uwazali za prawde. Nie stosowalismy
na ogol zadnych represji za samo nieodpowiedzialne gadanie, lecz zawsze mozna bylo
znalezc sposob i powod do ukarania takiego gaduly, bo nikt nie jest zupelnie niewinny...

Glowna troska Jednocyfrowych bylo staranne ukrycie informacji o prawdziwym przebiegu
rebelii w jej pierwszych dniach oraz prawdy o rzeczywistej roli Ziemi. Uczuleni byli
szczegolnie na proby podawania w watpliwosc owej stworzonej przez siebie wersji historii
Konwoju i swojej opatrznosciowej roli w ratowaniu osadnikow przed narzucona im jakoby



administracja przedstawicieli ziemskich wladz, za ktorych uwazali dowodztwo Konwoju.
Zwlaszcza proby dobrego wyrazania sie o Ziemi byly tepione z cala surowoscia - co bylo
oczywiste, jesli sie wezmie pod uwage dalekosiezny cel przyswiecajacy urabianiu opinii i
schematow myslenia...

Wedle mojej oceny sytuacji, nonsensem byloby spodziewac sie, ze jakakolwiek, nawet
dobrze zorganizowana bezposrednia akcja moze spowodowac obalenie dyktatury
Jednocyfrowych. Rozwiazania polityczne takze nie wchodzily w rachube: o wyborach do
stalych wladz mowilo sie jedynie, nie robiac zadnych krokow w tym kierunku. Dla mnie,
rzecz jasna, oczywistym bylo, ze Jednocyfrowi nie zaryzykuja dopuszczenia kogokolwiek do
wladzy, a tym samym do swych tajemnic i prawdy o metodach, jakimi sie posluguja.

Nienumerowani jak gdyby nie rozumieli tego wszystkiego i z dziwnym, bezsensownym
uporem usilowali prostowac historie i podburzac ludnosc. Jesli kiedykolwiek mozna bylo
przeciwstawic sie rebeliantom, to jedynie na poczatku, nim wlasnymi rekami wznieslismy dla
nich twierdze nie do pokonania... Ale wowczas nikt z nas nie przypuszczal, pomimo
ewidentnie brutalnych poczynan Jednocyfrowych, ze gloszone przez nich poczatkowo idealy
zamienia sie w dyktatorski system rzadzenia, podparty falszem i obluda.

Wiekszosc mieszkancow osiedla nie zdawala sobie sprawy z calej historycznej podszewki
tego, co zastali po wyjsciu z hibernatorow. Komunikaty i przemowy wyglaszane przez
system megafonow rozmieszczonych w osiedlu ksztaltowaly ogolna opinie na modle
znacznie odbiegajaca od obiektywnej prawdy. Lecz z punktu widzenia dobra tych ludzi, a
takze pozostalych, przebywajacych jeszcze w pojemnikach, wazna byla ich przyszlosc, nie
zas przeszlosc, ktorej zmienic nie mozna. W istniejacej sytuacji, wobec braku jakiejkolwiek
nadziei na korzystne i skuteczne dzialanie wewnetrzne, a tym bardziej, - na interwencje
Ziemi w granicach czasu zycia tego pokolenia, nalezalo po prostu pogodzic sie z realiami...

Nienumerowani byli innego zdania i oto wlasnie doczekali sie tego, co nieuchronnie musialo
ich spotkac. Niemniej Jedynka narazil mi sie ciezko, wrabiajac mnie w swoj perfidny plan, a
do tego jeszcze traktujac mnie w sposob lekcewazacy i zlosliwy. Sklonilo mnie to do
podjecia akcji przeciwko niemo.

Moj plan opracowalem niezwykle starannie i zaczalem wcielac go w zycie rownolegle z
przygotowaniami do deportacji Nienumerowanych. Przewidywal dwa warianty: probe
dokonania przewrotu w lonie grupy Jednocyfrowych oraz - na wypadek niepowodzenia -
ucieczke z tej planety, bo nic innego nie mogloby wchodzic w rachube po fiasku pierwszego
wariantu...

Trzy promy orbitalne staly na strzezonym terenie, dosc daleko za wzgorzem. Zaladunek
zywnosci dla zeslancow odbywal sie poznym wieczorem i noca, dla unikniecia zbytniego
afiszowania sie wobec strazy. Z terenu za wzgorzem wycofalem straznikow i przy pomocy
czterech sposrod wiezniow dokonywalem zaladunku promu uzywajac w tym celu
samojezdnego dzwigu i ciagnika do przewozu kontenerow. Wiezniow pilnowali dwaj



Jednocyfrowi, Siodemka i Osemka, uzbrojeni w porazacze.

Korzystajac z tego, ze Szostka wydajacy mi pojemniki z magazynu byl podpity (o co
postaralem sie uprzednio) i przysypial w kacie pomieszczenia, zdolalem zamiast pustych
kontenerow zabrac pelne. Nie spowodowalo to istotnego uszczerbku zapasow
magazynowych, przewidzianych dla tysiecy ludzi przynajmniej na rok. Zaladunek duzej ilosci
kontenerow nie wzbudzil zadnych podejrzen pilnujacych Jednocyfrowych: byli uprzedzeni, ze
zabiore pare oproznionych, na cele mieszkalne.

Kiedy wszyscy byli juz solidnie zmeczeni i ze wzgledu na pozna pore marzyli tylko o
wypoczynku, oswiadczylem, ze musze jeszcze przetestowac silnik promu przed jutrzejsza
wyprawa.

Znajac doskonale urzadzenia napedowe, spowodowalem maly wybuch w komorze spalania
i oswiadczylem, ze nie zamierzam leciec z niepewnym silnikiem, po czym bez slowa
zaczalem przeladowywac kontenery do innego promu, stojacego nie opodal. Jednocyfrowi
skleli mnie za to, ze nie sprawdzilem silnika wczesniej, a ja laskawie pozwolilem im zabrac
wiezniow do bunkra i isc spac, twierdzac, ze dam sobie rade sam za pomoca dzwigu i
podnosnika. Chetnie skorzystali z mojej propozycji, ja zas przeladowalem jeden pelny
kontener, a trzy inne oproznilem i przeladowalem puste, zawartosc pozostawiajac w
pierwszym promie, ktory zamknalem i zablokowalem, by nikt przypadkiem nie spostrzegl
jego zawartosci...

Kiedy rano poszedlem zameldowac Jedynce o gotowosci do transportu, stwierdzilem, ze
juz wczesniej dokonane aresztowania wszystkich Nienumerowanych, pozostajacych dotad
jeszcze na wolnosci. Swiadkami akcji bylo podobno kilkunastu przypadkowo obudzonych
mieszkancow pobliskich lepianek, ktorym wyjasniono, ze spiskowcy przeciw spoleczenstwu
zostana przykladnie ukarani.

-Wszystko gotowe - powiedzialem Jedynce. - Jeszcze tylko ta bron, ktora mieli dostac.

Wiedzialem dobrze, ze nie da mi do reki tych porazaczy, a tym bardziej - komukolwiek z
deportowanych. Chcialem jedynie dowiedziec sie, jakie ma w tym zakresie plany.

-Szostka poleci tam smiglowcem - powiedzial. - Zabierze dla nich bron i ladunki. Przy okazji
sprawdzi, jak zalatwiles sprawe.

-Moze leciec ze mna, promem. Zmiesci sie w kabinie.

-Nie chcialbym, aby... przytrafilo mu sie cos zlego.

-Nie ufasz mi?

-Nie o to chodzi. Po prostu jestem przesadny... Ci z parzystymi numerami nie maja jakos
szczescia... - powiedzial, znaczaco przechylajac glowe i patrzac na mnie bezczelnie.



-Niech tak bedzie. Mam nadzieje, ze nie rozwali sie przy ladowaniu! - powiedzialem
obojetnie. - I jeszcze jedno. Co z Luiza?

-Tak, jak sie umowilismy: po wykonaniu zadania bedziesz mogl ja sobie zabrac.

-Na pewno?

-Obiecalem.

-Wobec tego - powiedzialem dosc ostro - niech Szostka zabierze ja do smiglowca. Chce ja
dostac zaraz po wykonaniu zadania.

-Dlaczego?

-Powiedzmy, ze juz nie moge wytrzymac z tesknoty. Skoro naprawde zamierzasz mi ja
oddac, to nie zrobi ci roznicy, jesli dostane ja tam i wroce z nia razem.

-Dobrze.'... - wycedzil powoli.

Bylem pewien, ze obmysla sposob dalszego odroczenia momentu, w ktorym bedzie musial
pozbyc sie zakladniczki.

-Uprzedzam cie, ze przywioze tutaj z powrotem caly transport, jesli Luiza nie przyleci tam z
Szostka! - powiedzialem stanowczo.

-Nie ufamy sobie, Komendancie - powiedzial usmiechajac sie, niby zartem. - Szkoda!
Jestesmy sobie potrzebni nawzajem...

Widzialem jednak, jak jego male, zle oczy blyszcza wsciekloscia. Gdyby mial innego pilota,
pewnie potraktowalby mnie inaczej.

-Nie zabieram zadnych straznikow, bo i tak bedzie za ciasno w przedziale pasazerskim -
powiedzialem odchodzac.

-Gdybys mial jakies klopoty z silnikiem, to odrzuc korpus promu i ratuj sie na
spadochronach! - powiedzial za mna, chichoczac.

"Bydle! - pomyslalem. - Ale na szczescie, niedlugo juz bede go musial znosic".

Zaraz po starcie rozsunalem przegrode dzielaca kabine pilotow od przedzialu
pasazerskiego i w krotkich slowach przedstawilem towarzyszom moj plan. Milczeli, mimo ze
zachecalem ich do wyrazenia opinii i akceptacji.

-Nie wierzymy ci - powiedzial ktorys. - Zbyt dobrze wiemy, jaka pozycje zajmujesz i co
zrobiles dotychczas...



-Alez... - glos uwiazl mi w gardle. Zupelnie nie wiedzialem, jak mam ich przekonywac o
czystosci moich intencji. - Przeciez... wszystko to robilem z mysla o was, dla was, zeby
was...

-Mamy do ciebie tylko jedna prosbe - uslyszalem glos mojego bylego dowodcy. - Zebys juz
nigdy niczego wiecej nie robil d l a n a s!

Bylem wstrzasniety ich reakcja. Myslalem, ze entuzjastycznie odniosa sie do mojego planu
przejecia wladzy w osiedlu, usuniecia uzurpatorow, zbudowania na nowo tego spaczonego
swiata, zapewnienia ludziom znosniejszych warunkow zycia... A oni nie mogli pozbyc sie
swych malostkowych uprzedzen, swych prywatnych uraz, W swym zacietrzewionym
partykularyzmie nie potrafili szerzej spojrzec na sytuacje. Coz z tego, ze w swych planach
widzialem siebie na czele przyszlych wladz tej planety? Czyz nie nalezaloby mi sie to
slusznie za moja aktywnosc, za ponoszenie codziennego ryzyka w delikatnych sytuacjach,
w kontakcie z przeciwnikiem? To ja przeciez naprawde walczylem o cos, podczas gdy oni
uprawiali szeptana agitacje wzniecajac zamieszki, zmuszajac Jednocyfrowych do
nieustannej czujnosci, wrecz szkodzac ogolowi i nie posuwajac naprzod sprawy
wprowadzenia tego spoleczenstwa na droge prawidlowego rozwoju. Utrudniali mi tylko
moja role, zamiast dopomoc - albo... w najlepszym razie, uwalniali sie od wszelkiej
aktywnosci, siedzac w wiezieniu... Czyz zasluzylem sobie na te wszystkie epitety, ktore
wypowiadali za moimi plecami, gdy lecielismy nad nieprzebytym gaszczem puszczy?
Konformista! Sprzedawczyk! Zdrajca! Jeden z nich - po glosie poznalem drugiego pilota
Delty, mlodego chlopaka gdzies ze srodkowej Europy - powtarzal jedno slowo, ktorego nie
znam, pewnie jakis archaizm. Brzmialo to jak "folksdojcz", czy - podobnie... Drugi znowu, ze
Skandynawii, nazwal mnie "quislingiem"... Tez nie wiem, co to znaczy, ale na pewno to
jakas obelga...

Gdy wreszcie ucichli, postanowilem uzyc ostatniego atutu.

-Dobrze! - powiedzialem. - Nie ufacie mi. Byc moze, ze swego punktu widzenia macie
podstawy, by mnie podejrzewac o jakas prowokacje... Przekonam was jednak, ze nie
macie racji. Moja dziewczyna przybedzie na miejsce, do ktorego zmierzamy. Zostawie ja z
wami, by wkrotce zabrac was i ja z powrotem do osiedla, jezeli powiedzie sie moj plan. A
jesli nie... to odlecimy na Ziemie. Przygotowalem wszystko. Mam zapasy zywnosci dla
dyzurnej zalogi, zostawie wam tutaj prom... Jesli nie zjawie sie po was w ciagu najblizszych
dziesieciu dni, leccie do Alfy. Bede tam na was czekal. Odlecimy stad razem!

-Zapomniales, ze niektorzy z nas maja takze zony lub dziewczyny, wciaz pozostajace w
anabiozie - zauwazyl jeden z pilotow.

-Przeciez oni ich wam i tak nie oddadza! - probowalem ich przekonywac, szczesliwy, ze w
ogole podejmuja ze mna dyskusje. - A zreszta, jesli ktos chce zostac... Mozemy poleciec w
kilkunastu, w dziesieciu nawet... Pomyslcie, zdecydujcie sie! Jesli mi sie nie uda, przyleccie
na Alfe, zabierajac Luize O to jedno was prosze, prosze was! Zaufajcie mi, uwierzcie!



Przemawialem do nich dlugo, az do momentu ladowania. Mialem wrazenie, ze zlagodnieli
jakby, przestali odpowiadac mi ostro i chlodno. Widac zastanawiali sie nad moimi planami,
brali je pod rozwage...

Nie mialem czasu wyjasnic wszystkiego Luizie, gdy spotkalismy sie wreszcie. Tym bardziej,
ze przy Szostce niewiele moglem jej powiedziec. Zachowala sie dziwnie. Zobaczywszy mnie
z daleka, podbiegla w moja strone, a potem, kilka krokow przede mna, zatrzymala sie
nagle... Jej spojrzenie mierzylo gdzies powyzej moich oczu... Znalem skads takie
spojrzenie... Odczytywala numer... A potem nagle odwrocila sie i musialem ja doganiac, by
zamienic z nia kilka slow...

A wlasciwie to ja mowilem, a ona milczala patrzac uparcie, bez jednego slowa w ziemie...

Czyzby ten lotr Valamis mscil sie na mnie zza grobu? Czyzby... powiedzial jej o mnie cos
zlego? Nie, nie o mnie! Byl bardziej perfidny. Uswiadomil jej role numeru jedenastego w
spolecznosci osiedla... Moze to zreszta nie Valamis lecz Jedynka, w odwet za to, ze go
przechytrzylem w ostatniej rozgrywce o odzyskanie tej dziewczyny... Oddal mi ja i zabral
rownoczesnie... Bo jakze mialem teraz sprostowac, wyjasnic to, co kazdy jej potwierdzi?...

"Przekonam ja pozniej. Teraz nie ma na to czasu, ani warunkow" - pomyslalem.

Podczas rozruchu silnikow przed startem w droge powrotna powtorzylem trick z rzekomym
defektem i przekonalem Szostke, ze prom nie nadaje sie do lotu. Powiedzialem, ze nalezy
przywiezc czesc zamienna z bunkra i tutaj dokonac naprawy, by powrocic promem na
polwysep...

Wracalismy razem smiglowcem. Pozostawienie Luizy wywolalo zdziwienie Szostki.
Poniewaz jednak polecono mu oddac mi ja, wiec nie mogl kwestionowac mojej decyzji.

-Wyjasnie ci wszystko po drodze - powiedzialem tajemniczo, gdy startowalismy w droge
powrotna. - W osiedlu moze nie byc bezpiecznie w najblizszych dniach.

Udalo mi sie go zaintrygowac. Uwierzyl w to, co mu nastepnie opowiedzialem. Jako dowod
prawdziwosci moich zmyslnych rewelacji potraktowal fakt pozostawienia tak daleko od
osiedla dziewczyny, o ktorej zwrot walczylem od dawna... Poza tym, jako dowodca strazy i
szef bezpieczenstwa, mialem prawo wiedziec nawet wiecej niz on, Jednocyfrowy...

Szostka znakomicie nadawal sie jako narzedzie realizacji mojego planu. Byl na tyle ambitny,
by odczuwac bolesnie roznice dzielaca go od scislego kierownictwa, do ktorego teraz
nalezeli - oprocz Jedynki - tylko Morlen i Piatka. Tak jak mnie od Pierwszej Dziesiatki, tylko
jeden numer oddzielal go od Sztabu Jednocyfrowych.

Usuniecie kogokolwiek z tej trojki dawalo mu - zgodnie z panujaca zasada kolejnosci -
miejsce w grupie kierujacej. Jak zdazylem sie zorientowac, system zroznicowanych
przydzialow, stosowany wobec osadnikow, mial takze swoj odpowiednik wsrod



mieszkancow bunkra.

Uprzywilejowanie materialne straznikow czynilo ich poslusznymi narzedziami w moich rekach
Majac sporo do stracenia, woleli nie ryzykowac utrata tej pozycji, lepszej niz status
zwyklego osadnika. Nawiasem mowiac, zdarzyly sie dwa czy trzy przypadki zbyt
jaskrawych wykroczen i naduzyc wsrod straznikow, kilka przypadkow, zaniedbania
obowiazkow i oslabienia czujnosci. W paru przypadkach zmuszony bylem - jeszcze za
czasow Valamisa - wydalic winnych ze sluzby w strazy. Aby kare uczynic dotkliwsza i
podzialac odstraszajaco na pozostalych, wydalonym dotatuowano dwie dodatkowe cyfry
przed ich dwucyfrowym numerem, tak ze znalezli sie w numeracji poza pierwszym tysiacem
mezczyzn i kobiet z osiedla.

Podobnie jak przywileje materialne czynily straznikow wiernymi obroncami Jednocyfrowych i
podpora ich rzadow, uprzywilejowanie czlonkow scislego kierownictwa zapewnialo Jedynce
ich lojalnosc.

Nie sposob bylo dobrac sie do Jedynki poprzez Morlena i Piatke. Pierwszy utrzymywal
swoja pozycje tylko dzieki temu, ze Jedynka tolerowal jego alkoholizm. Byc moze, sluzylby
rowniez innemu przywodcy, lecz nie ryzykowalby zadnej akcji przeciw aktualnemu. Piatka
takze, choc z innych wzgladow, nie dalby sie namowic do zajecia czolowej pozycji. Byl dosc
inteligentny, by zdawac sobie sprawe ze zludnosci splendorow, jakie nioslo ze soba to
stanowisko. Pozycje pierwszej trojki nie roznily sie na tyle by oplacalo sie podejmowac
ryzyko wewnetrznych rozgrywek. Jedynym wyroznieniem Jedynki sposrod zespolu byl
przywilej wyboru i posiadania dowolnej liczby kobiet, podczas gdy dwoch pozostalych
obowiazywalo ograniczenie - teoretyczne zreszta - do zaledwie czterech.

Nie wspomnialem, zdaje sie, o tym, ze zainicjowana ongis przez Valamisa praktyka
witalizowania kobiet dla Jednocyfrowych byla kontynuowana, przy milczacej akceptacji
Jedynki, ktory sam wkrotce dysponowal juz sporym haremem.

Jednocyfrowym spoza czolowej trojki zezwolono na dwie tylko kobiety, co oczywiscie
powodowalo u nich poczucie krzywdy i pragnienie awansu do sztabu Nie bylo to zreszta
jedyne zroznicowanie. Posledniejsi Jednocyfrowi nie mieli tak latwego dostepu do roznych
urzadzen i udogodnien bunkra, pojazdow terenowych, lepszych trunkow i tym podobnych
luksusow. Roznice byly drobne i subtelne, lecz na tym poziomie i przy tej pozycji w
spoleczenstwie osiedla odczuwane bolesnie przez tych, co byli o krok od szczytu.

Wszystkie te wewnetrzne podzialy, przywileje i animozje byly, rzecz jasna, starannie ukryte
przed okiem ludzi z zewnatrz i tylko ja, dzieki swej szczegolnej pozycji, moglem je
zaobserwowac.

Moj plan byl dosc prosty w zalozeniach. Zdajac sobie sprawe i tego, ze moj numer w
zadnym razie nie daje mi szansy zajecia czolowego miejsca, postanowilem wprowadzic na
to stanowisko kogos, kim latwo mi bedzie manipulowac. Czlowiek ten musialby



zawdzieczac mi swoj sukces i rownoczesnie potrzebowac mnie dla ochrony uzyskanej
pozycji.

-Posluchaj, Nikos - powiedzialem do Szostki, gdy wracalismy smiglowcem do osiedla. -
Zanosi sie na brzydka historie. Mysle, ze obaj winni jestesmy cos Jedynce za wszystko, co
zrobil dla nas, prawda ?

Przytaknal w milczeniu, patrzac na mnie wyczekujaco.

-Uslyszalem przypadkiem pewna rozmowe - ciagnalem, nadajac glosowi odcien zatroskania
- i bedac odpowiedzialny za porzadek i bezpieczenstwo uwazam, ze powinienem zaczac
dzialac.

-Mow jasniej! - przynaglil mnie Szostka.

Kluczac i wystawiajac na probe jego cierpliwosc, opowiedzialem mu o rzekomo slyszanej
rozmowie Piatki z dwoma Jednocyfrowymi, ktorych jakoby nie rozpoznalem po glosie.
Piatka zmawial sie z nimi w sprawie, ni mniej ni wiecej tylko... usuniecia Jedynki i Morlena.
W zamian za pomoc obiecywal im dwa wakujace po zamachu stanowiska w sztabie.

Trafilem dosc celnie. Szostka polknal haczyk. Nie musialem snuc dalszych sugestii.

-A co zamierzaja zrobic ze mna? - spytal ze zlym blyskiem w oku. - Przeciez jestem
nastepny po Piatce, wiec...

Dotarlo do niego bezblednie to, czego nie dopowiedzialem, i poczul sie smiertelnie
zagrozony. Uznalem, ze od tej chwili mam w nim sprzymierzenca.

-Zalatwie go! - powtorzyl kilkakrotnie podczas dalszego lotu.

-Nie zrob falszywego kroku - ostrzegalem go uspokajajaco. - Gdybys zaatakowal pierwszy,
nie zdolasz potem udowodnic, ze dzialales w interesie Jedynki. Pamietaj, ze bylem jedynym
mimowolnym sluchaczem tej rozmowy, ktora odbywala sie zbyt blisko otworu
wentylacyjnego w pokoju Piatki. Musimy dzialac ostroznie. Sprobuje porozmawiac z
Jedynka, ostrzec go i uzgodnic z nim plan dzialania. Ty o niczym na razie nie wiesz. Musisz
zaczekac, by wlaczyc sie w odpowiedniej chwili do akcji. Mysle, ze nie obejdzie sie bez
pomocy straznikow. Musimy przeciez uwazac na wszystkich pieciu, bo nie wiemy, kim byli
tamci dwaj.

-Sadze, ze Siodemka i Osemka!

-Nie mamy pewnosci. Trzeba w stosownej chwili miec ich na oku wszystkich. O ile wiem, w
bunkrze nie nosza zwykle broni. Nie mozemy ryzykowac wydania broni straznikom, musisz
wiec postarac sie, by w miare moznosci nikt w bunkrze nie byl uzbrojony, w chwili gdy
wkroczymy do akcji.



-Jak to sobie wyobrazasz?

-Jeszcze nie wiem. Uzgodnimy to pozniej.

Oczywiscie wiedzialem juz wtedy doskonale, co nalezy zrobic. Nim jednak przystapilem do
wykonania planu, przeprowadzilem jeszcze dwie podobne rozmowy.

Jedynce powiedzialem, ze to Piatka, Szostka i Siodemka zamierzaja usunac jego i Morlena.
Wydawalo mi sie, ze to go poruszylo do glebi, choc probowal nie dac tego poznac po
sobie... Kazal mi jednak czujnie obserwowac tych trzech.

Piatke poinformowalem, ze Jedynka podejrzewa go o knucie spisku majacego na celu
zmiane ekipy przywodcow, i ze polecil Szostce zebrac odpowiednie dowody w celu
usuniecia Piatki ze skladu sztabu. Zaznaczylem, ze ostrzegam go z czystej sympatii,
jednakze - dalem to do zrozumienia - licze na tejze sympatii odwzajemnienie, gdy
wykaraska sie z opalow.

Potem jeszcze raz rozmawialem z Szostka, przedstawiajac mu plan dzialania. Obiecal ukryc
wszelka dostepna w bunkrze bron i w odpowiedniej chwili, w nocy wpuscic kilkunastu moich
straznikow tylnym wejsciem przez magazyny do wnetrza w celu aresztowania Piatki i
czterech pozostalych.

Reszta planu opierala sie na pewnym szczegole, ktory zaobserwowalem. Mianowicie,
Piatka mial zwyczaj nosic przy sobie niewielki, kieszonkowy pistolet starego systemu,
nabijany olowianymi kulami. O ile wiem, byla to rodzinna pamiatka po dziadku naszego
admirala. Piatka przywlaszczyl sobie bron z kilkoma sztukami amunicji i nosil ja zwykle w
kieszeni kombinezonu.

Po aresztowaniu Piatki i pozostalych mialem wkroczyc do akcji. Zamierzalem zabrac ten
pistolet i udac sie wraz z Szostka do Jedynki, by zdac mu sprawe z likwidacji spisku.
Puscilbym Szostke przodem i pozwolilbym mu nadziac sie na porazacz Jedynki, ktory
zaalarmowany odglosami zajsc wzialby Nikosa za jednego z zamachowcow. Wowczas to
ja, rzekomo w odruchu obrony towarzysza, zastrzelilbym Jedynke, "zapominajac", ze mam
w reku kulowy pistolet zamiast porazacza... Uwazalem takie rozwiazanie za
najkorzystniejsze. Z uwiezionymi wowczas przywodcami zawsze, wczesniej czy pozniej,
bywaja jakies klopoty. Wina za smierc Jedynki obciazyloby sie Piatke, co pozwoliloby go
legalnie zlikwidowac. Szostka, zajmujac formalnie druga, a de facto - czolowa pozycje, po
nie liczacym sie praktycznie Morlenie, predko uwierzylby sam, ze to naprawde Piatka zabil
Jedynke. Inni Jednocyfrowi oczywiscie nie uwierzyliby w to tak latwo, podejrzewajac
Szostke.

Aby zapewnic sobie ochrone przed nimi, bedzie potrzebowal mnie!

Moj plan byl precyzyjny i dopracowany do konca bez zadnych niescislosci...



Pojecia nie mam, dlaczego straznikow, wkraczajacych w otwarte wrota bunkra, powitala
salwa z kilku naraz porazaczy... Kto z kim sie zmowil, kto puscil farbe, nabral podejrzeli
wobec moich rewelacji?... Nigdy sie tego nie dowiem. Precyzyjna siec intrygi pekla
niespodziewanie.

Do dzis pamietam, jak na widok padajacych straznikow odskoczylem do tylu i kluczac w
zaroslach pedzilem w kierunku promu...

Pierwsza rzecza, jaka sprawdzilem po dotarciu do Alfy byl stan zasobow paliwa dla silnikow
napadowych. Od tego zalezalo, jak wielka predkosc uda sie nam uzyskac w naszej
podrozy. Po dokladnym przeliczeniu uzyskalem wynik, ktory zaniepokoil mnie bardzo. Bylem
zbytnim optymista sadzac, ze zdolamy rozwinac przyzwoita predkosc w granicach polowy
predkosci swiatla... To bylo nierealne. Po odliczeniu minimalnego zapasu na manewry
korekcyjne, pozostalo zaledwie tyle, by osiagnac jedna trzecia "c", i to pod warunkiem
optymalnego wyjscia poza uklad planetarny, bez koniecznosci dokonywania awaryjnych
zmian kursu podczas przechodzenia przez sfere asteroidow...

Rozwazalem mozliwosc przetankowania paliwa z ktorejs z pozostalych jednostek,
znajdujacych sie na orbitach. Kazdy z pozostalych statkow zawieral taki sam zapas, co
Alfa. Jednakze sprawa przedstawiala sie beznadziejnie. Manewr podejscia i styku dwoch
jednostek tej wielkosci sam w sobie byl niebezpieczny i trudny, a ilosc zuzytego przy tym
paliwa czynila cala operacje zupelnie nieoplacalna. Zastanawialem sie takze nad
mozliwoscia wielokrotnych kursow promem, w celu dowozu paliwa na Alfe, lecz proste
obliczenia przekonaly mnie, ze i ta metoda nie da rezultatu: prom wymagal innego rodzaju
paliwa, ktorego zapas byl bardzo ograniczony. Odpowiedz, jaka uzyskalem z komputera,
nie pozostawiala watpliwosci: najkorzystniejszym wariantem startu jest bezposrednie
wyjscie w przestrzen pozaukladowa, bez zadnych manewrow orbitalnych.

Nie znajdujac innego rozwiazania, ulozylem program startu, zasymulowalem warunki
poczatkowe i dostalem wynik: ponad szescdziesiat lat podrozy dzielic nas mialo od
osiagniecia Ukladu Slonecznego. Nie wygladalo to zachecajaco, lecz... coz mozna by innego
wymyslic? Mialem nadzieje, ze przynajmniej dziesieciu sposrod moich towarzyszy zdecyduje
sie na ten powrot - ucieczke. Mialem prawo tak sadzic, bo przeciez dla kazdego, kto znal
obecne stosunki na planecie, musialo byc rzecza jasna, ze pozostawanie tam nie ma sensu.
Nic juz nie da sie zmienic wlasnymi silami, a na pomoc Ziemi moga liczyc co najwyzej
nastepne pokolenia: one zas zapewne nie beda juz umialy ocenic obiektywnie wlasnej
sytuacji i pewnie nawet beda sie bronic przed pomoca...

Obecnosc dziesieciu ludzi na Alfie rozwiazalaby problem. Wprawdzie regulamin wymaga
pozostawienia co najmniej dwoch osob na kazdej wachcie, lecz z praktyki wiadomo, ze
jeden doswiadczony astronauta doskonale sobie radzi podczas lotu pozaukladowego... W
ten sposob, na kazdego z nas wypadaloby lacznie po szesc lat zycia poza biostatorem. To
jeszcze nie najgorzej...



W pierwszych dniach na Alfie pracowalem jak szalony, zbyt szybko moze, bo juz wkrotce
zabraklo mi rzeczywistych zajec i musialem sobie wymyslac rozne czynnosci, by skrocic
czas oczekiwania. Potem pozostawala tylko bezczynnosc, wypatrywanie i nasluchiwanie.
Poczatkowo nie mialem watpliwosci: oni na pewno przybeda tutaj, nie moze byc inaczej...
Przynajmniej tych dziesieciu.

Nie dopuszczalem mysli, ze mogliby nie przybyc w ogole. Taka sytuacja bylaby dla mnie
ostateczna kleska, wiec odpychalem od siebie te mysl, gluszac ja w sobie czymkolwiek -
wielokrotnym powtarzaniem dawno zakonczonych czynnosci przygotowawczych,
sprawdzaniem wszystkiego raz jeszcze od poczatku.

Czekanie przedluzalo sie jednak, bylem zmeczony, bardzo juz zmeczony tym ciaglym
wypatrywaniem i nasluchiwaniem, nie wiem od ilu dni, bo przestalem spogladac na zegar i
kalendarz, patrzac wciaz tylko przed siebie, w ekrany radiolokatorow, ze sluchawkami na
uszach. Zasypialem i budzilem sie, zrywalem sie nagle wyrwany ze snu delikatnym
stuknieciem przekaznika wlaczajacego klimatyzator, zapadalem na powrot w sen i znowu,
znowu...

Spozniali sie. Dlaczego wciaz jeszcze nie bylo ich tutaj, dlaczego milczal namiernik, nikt nie
odpowiadal na moje wezwania, nic nie pojawialo sie na ekranach?

Rzucalem takie pytania polglosem, sam sobie i odpowiadalem sam, byle co, byle tylko
jakos wyjasnic to ich milczenie i dluga nieobecnosc. Bezwiednie, z regularnoscia
zaprogramowanego automatu biegalem w pospiechu przelknac cokolwiek, wziac kapiel,
napic sie kawy, byle predzej, byle nie tracic ani chwili, nie przeoczyc srebrzystego punktu
na ekranie, nie przegapic sygnalu oznajmiajacego, ze sa blisko.

Wiedzialem, ze przeciez za chwile moga tu byc, beda, musza byc, nie moga nie byc, to w
ogole nie wchodzi w rachube, zeby nie przybyli, wiec beda - tylko dlaczego tak dlugo kaza
mi czekac?

Jeszcze raz, i jeszcze raz analizowalem w pamieci kazdy szczegol planu, ktory nakreslilem
im tak dokladnie i z uwzglednieniem wszelkich mozliwych i prawdopodobnych okolicznosci.
Zadnej luki. Zadnego niepewnego punktu. Nie znajdowalem najmniejszego powodu, dla
ktorego mialoby sie im nie udac...

Tkwilem w fotelu pilota, jakby moje wpatrywanie sie w ekrany moglo wywolac ich
pojawienie sie, przyspieszyc cokolwiek, ponaglic ich, przywolac... Musza byc juz w drodze,
ale dlaczego milcza, powinni odezwac sie wreszcie - powtarzalem sobie polglosem, oczy
zamykaly mi sie same ze znuzenia, otwieralem je przemoca, obraz na ekranie mglil sie i
wirowal, punkty gwiazd zamienialy sie nagle w male elipsy, lemniskaty, coraz bardziej
skomplikowane, zwezlone po wielekroc figury Lissajous...

Po raz setny, a moze dwusetny, sprawdzalem gotowosc poszczegolnych czlonow



sterowania, testowalem po kolei kazdy obwod. Wszystko bylo gotowe, wystarczyloby
wlaczyc komputer nawigacyjny przesunac dzwignie ciagu... Reszta nastapi samoczynnie,
ruszymy powoli, ostroznie, rozwijajaca sie spirala, przy minimalnym ciagu, potem korekcja,
naprowadzenie na kierunek...

Po raz setny przezywalem w wyobrazni ten poczatek podrozy, ktory mial nastapic, gdy
tylko oni znajda sie tutaj. Przespalem oczywiscie ten moment, znuzony czekaniem,
czuwaniem, czyhaniem na ich przylot. Nie slyszalem nawet stukniecia kadluba promu o
amortyzatory, nie slyszalem w ogole nic... Po prostu poczulem ich obecnosc za' moimi
plecami, odwrocilem twarz i... oni juz byli. Zobaczylem Luize, z grzywa wlosow na czole,
zaslaniajaca tatuaz. Obok stal Letto. Za nimi jeszcze dwoch mezczyzn, nie rozpoznalem ich
twarzy, stali w polmroku nie oswietlonego przejscia. Chcialem zerwac sie, podbiec do
Luizy, przywitac ich wszystkich, lecz miesnie odmowily posluszenstwa, jakby sztuczna
grawitacja nagle wyrosla... Bylem bardzo zmeczony, wzrok tez platal mi figle. Wciaz nie
moglem rozpoznac tamtych dwoch, z tylu. Za nimi nie bylo juz nikogo wiecej.

Tylko trzech, bo Luiza sie nie liczy... Ze mna czterech, - pomyslalem. Malo, za malo,
potrzebnych jest co najmniej dziesieciu, zeby na kazdego wypadalo nie wiecej niz kilka lat
dyzuru. Czterech - to zbyt malo. Moze jest ich wiecej. Chcialem zapytac ale nie wiedzialem
jak zaczac Postapilem kilka krokow w ich strone. Luiza patrzyla na mnie, dziwnie jakos...
Znalem przeciez, znalem skads ten rodzaj spojrzenia...

Tak, ona patrzyla na moje czolo, na te przekleta liczbe, ona wciaz... Wiec jednak... Wiec
nie moze zapomniec, nie potrafi zrozumiec, jak mam jej to wyjasnic, jak...?



Jeszcze krok w przod, jeszcze jeden. Ona cofa sie, Letto obejmuje ja ramieniem, druga
reke wyciaga do przodu z rozstawionymi palcami, jak gdyby chcial mnie odepchnac,
zagrodzic dostep...

Dobrze, nie bede... nic... Zatrzymuje sie. Mowie cos, mowie o przygotowanym programie
lotu - ze tylko przycisk, dzwignia, potem juz wszystko samoczynnie, wszystko obliczone,
przewidziane. Mialem na to dosc czasu. Potem - mowie o biostatorach. Dziesiec
biostatorow gotowych na przyjecie pasazerow. Jest zywnosc dla dyzurujacych, woda,
wszystko dziala, sprawdzone...

...i ze szkoda, ze nas tak malo, ale... A moze jest ktos jeszcze?

Letto kreci glowa przeczaco. Nie. Wiec tylko nas czterech, Luiza sie nie liczy... Nas
czterech... Po ile wypadnie, gdy bedziemy dyzurowac pojedynczo? Przy normalnej
predkosci podroznej, po pietnascie lat... Gdyby sie cos nie udalo, to jeszcze dluzej. Szkoda
pietnastu lat, tak, szkoda, to przeciez kawal zycia, ale coz, nie mozna tu zostac, tu w ogole
zycia nie ma, to, co oni tam to nie jest zycie, a moglo byc moglo sie ulozyc, coz, zlo jest
wszedzie, ludzka natura jest dziwna mieszanina zla i dobra, czasem... chce sie dobrze, a
wychodzi inaczej, zle...

Mowie, mowie, mowie.

Odwracaja sie, ida, ide za nimi, wchodza do kabiny ogolnej, tuz za nimi ide i...

Drzwi. Zamkniete drzwi! Przypadek?- Naciskam galke, zamkniete, naprawde... Znow drzwi,
bariera...

Tamte drzwi, wtedy tez, tak samo, przed nosem... To ja - teraz - znowu - po jednej - a oni -
po drugiej ...?

Dlaczego? Przeciez ja... i oni... zawsze bylem po ich stronie...

Wracam powoli do sterowni, po drodze sprawdzam sluze, wyjscie z doku. Otwarte. Sluza
pusta Nikogo wiecej... Zamykam wlaz. Dlaczego jest ich tylko trzech? To przeciez kosztuje
pietnascie lat zycia, mojego zycia... Dlaczego?

Letto i tamci dwaj... Ktorzy to? Nawet nie zdolalem rozpoznac

Teraz, gdy sa, czuje sie spokojny. Dobrze, ze sa. Tlumie zlosc rodzaca sie na mysl, ze
zawiedli mnie pozostali. Nie mozna chciec za duzo perswaduje sobie. Dobrze, ze w ogole
sa, a najwazniejsze, ze jest z nimi Luiza. To nic, ze wciaz patrzy na mnie jak na szklana
tafle. To minie, musi minac...

Padam na fotel, jeszcze odruchowo wpijani wzrok w ekrany... Nie, juz nie musze, tortura
czekania skonczyla sie. Mozna rozluznic napiete nerwy.



Budze sie po dlugim snie, odprezony, spokojny, opanowany. Wiec juz, mozna nareszcie...

Dlon wedruje do dzwigni ciagu, cofam ja jednak, jeszcze raz sprawdzam wszystko i dopiero
teraz, upewniony, powoli wlaczam ciag. Powoli, bez przeciazen, ostroznie... Wielka masa
statku drzy lekko, wskazniki wypelniaja sie cyframi powoli, powoli... malenkie
przyspieszenie, to tylko rozwiniecie orbity, manewr korekcyjny. Glowny ciag milczy
jeszcze... Teraz trzeba sprawdzic, czy...

...Nie, jeszcze me teraz. To musi potrwac, komputer sam sobie poradzi. Pojde tam, do
nich... Nie, potem. Dlaczego zamkneli drzwi przede mna? Odretwialy, siedze w fotelu, pasy
rozpiete - dlaczego? Kiedy je rozpialem - nie pamietam. Zasnalem? Jak to bylo? Ach, tak...
Wszystko w porzadku, przeciez uruchomilem program manewru wejscia na trajektorie
podrozna? Wstaje, prostuje grzbiet, czuje sie ociezale, lecz nie najgorzej. Trzeba by zaczac
dbac o siebie, najgorsze za nami...

Za nami... My... No wlasnie, my, przeciez jednak my, polaczeni obecnoscia w tym pudle,
choc rozdzieleni jakimis tam drzwiami.

Ide korytarzem, popycham drzwi - otwarte. Sa. Oddycham z ulga, mowie cos do nich,
patrza na mnie, mowie wiec, mowie byle co, zeby patrzyli i sluchali. Luiza patrzy, ale wciaz
tak samo - ponad moimi oczami, tam... Przeklety numer. Mowia, ze juz, powoli,
odlatujemy... Odpowiadaja mi nawet. Ci dwaj, oprocz Letto, to Bertini i Sokolow, dobrze, ze
jest Sokolow, moze uda mu sie naprawic panel radiostacji dalekiego zasiegu. Bertini to
dobry nawigator, Letto jest pilotem. Mam dobra zaloge...

Zblizam sie do stolu, za ktorym siedza Pija cos, jedza. Dobrze, zaczyna sie normalnie...
Reaguja, ale monosylabami, pomrukami... Siadam przy stole, biore kubek, nalewam sobie
kawy z automatu. Siegam po kanapke, automat wyrzuca mi ja na talerzyk, cofam dlon,
probujac niby, przypadkiem dotknac dloni Luizy, wzrok w inna strone. Nic. Powietrze.
Patrze katem oka. Zabrala dlon, uciekla z nia...

Dlaczego ona zawsze jest blisko Letto? Niepokoj i dziwne wrazenie, ze to cos znaczy. Ze to
juz kiedys, gdzies... Tam. Na planecie, w osadzie nad rzeka... ,

Nie, to zwykla kobieca przekora, dasy jakies, co ja jej wreszcie zrobilem, ze...

Dobrze, widac jeszcze nie czas na pogodzenie sie. Czasu mamy dosyc, nawet, za duzo...

Spokojnie, mowie, sobie, spokojnie. Letto, mowie, ty dyzurujesz po mnie, jak chcesz. Albo
zreszta ustalcie sami, jak czesto i w jakiej kolejnosci. Biostatory gotowe, mowie. Ja moge
dyzurowac do czasu wyjscia w czysta proznie, albo jak chcecie.

W ogole wszystko jak chcecie, mysle, mnie wszystko jedno, bylebyscie nie patrzyli na mnie
jak na kogos, co... No, ja nie mam przeciez rogow, kopyt, ogona, lap zakrwawionych, albo
co... Tylko ten numer, cholerny numer, ale przeciez wiecie dlaczego, i wszystko wreszcie



chcialem naprawic, nie wszystko sie dalo - to sobie wszystko mysle, nie mowie. Ze Rowan,
no tak, ale to bylo... no, po prostu zapomnialem... Nie, nie zapomnialem, ale nie myslalem o
nim, ze on tam jest, w tamtej chwili wlasnie. A potem juz nie moglem inaczej, a on i tak by
nie przezyl, gdyby przezyl ta podroz Valamis. A poza tym, to on zdradzil, on powiedzial o
Luizie... No, wiec to moze byla zbrodnia, ale jedyna, tylko ta, i w okolicznosciach takich,
ze...

Patrza na mnie, jakby widac bylo moje mysli na mojej twarzy. Z wyrzutem, z odraza? Nie,
po prostu patrza. Cholerny numer... Cos zrobic, koniecznie cos zrobic...

Wybiegam z kabiny, do sterowni, na fotel. Tu jest jedyne miejsce, gdzie moge skryc sie
przed soba, kiedy juz nie moge siebie zniesc...

Dlugie godziny odretwienia, przerywane brzeczykami sygnalu. Komputer potwierdza
wykonanie kolejnych krokow programu. Potem znow dluga cisza.

Numer. Luiza. Numer. Jej spojrzenie na moje czolo. Co zrobic?

Zrywam sie z fotela, do apteczki. Nozyczki. Plaster. Plaster; gdzie nozyczki? Nie ma. Co
to? Ostrze chirurgiczne, w sterylnym opakowaniu z folii. Rozrywam folie. Male, srebrne
ostrze. Lusterko. Jest obok na scianie.

Tampon, spirytus... Tak, co tam plaster, to niczego nie rozwiaze. Jedna sekunda wahania.
Ostroznie, za gleboko, trzeba tylko zewnetrzna warstwe skory. Cztery ciecia. Poszlo. Nie
boli nawet, malo krwi... Teraz dopiero...

Kropelki krwi, po brwiach, po powiekach, nosie, to nic, zaraz przestanie, opatrunek
natryskowy, uwaga na oczy, o... szczypie, ale juz... Patrze w lusterko. Czerwony kwadrat,
na srodku czola. Nie ma numeru. Zostal na tym strzepku skory, tylko spalic i juz...

Ide z powrotem do kabiny. Kubki ze stolu posprzatane, w szafce. Poszli gdzies. Nie bede
ich szukal. Nie ma pospiechu. Wazne, ze sa w ogole, ze jest Luiza, ze wracamy...

Niech nawet milcza, byle tylko byli ze mna. Tak bardzo balem sie zostac sam, dopiero teraz
czuje, jak bardzo... Sam, tutaj, na statku...? To by byl koniec ostateczny, musialbym
skonczyc z soba, bo ani wrocic tam, na planete, do osiedla; ani do nich - bo jesliby nie
chcieli oni do mnie, tutaj - to znaczyloby, ze nie chca mnie, skreslili, nie ufaja; ani na Ziemie,
bo jak? Sam, bez mozliwosci anabiozy, caly czas sam, ile czasu mozna to wytrzymac, jak
stary bym dolecial, do kogo bym lecial - jesli by ona zostala? Jednak sa, chociaz ci trzej,
zaufali mi, bocza sie jeszcze, ale to minie...

Odrywam sie od tego myslenia o chwili terazniejszosci, robie notatki - to zawsze mi
pomagalo uporzadkowac sobie wszystko w glowie... Biedny, poczciwy stary admiral...
Pewnie by sie wsciekl, widzac jaki uzytek robie z dziennika pokladowego. Trudno, wszystko
sie przewrocilo do gory nogami, pal licho dziennik.



Mieszkam teraz prawie przez caly czas w sterowni, sypiam na fotelu przed glownym
pulpitem, staram sie nie wychodzic stad, nie spotykac ich zbyt czesto. Tylko czasem
przypadkowo, mijamy sie w waskim przejsciu, przemykam wtedy bez slowa, oni tez milcza.
Luiza nie patrzy na mnie, nie wiem nawet czy zauwazyla, ze nie mam juz tego numeru.
Zamiast niego na moim czole widnieje ciemny prostokat, gojace sie miejsce po wycietym
naskorku. Nie wyglada ladnie, ale przeciez to drobiazg, po powrocie zrobie sobie
przeszczep, sladu nie bedzie...

To jednak niemile, tak nie miec sie do kogo odezwac, tyle czasu spedzac samotnie...
Trudno, musze sie przyzwyczajac, wkrotce oni znikna w biostatorach, a ja zostane tutaj...
Nawet nie ustalilismy jeszcze, jak dlugo beda trwaly wachty, ale bedzie czas by
porozmawiac o tym, gdy juz osiagniemy wlasciwa trajektorie...

Chwilami nie moge zniesc samotnosci. Probuje wtedy wygladac ze sterowni, przejsc sie po
innych czesciach statku. Om zwykle kryja sie gdzies po kabinach, czasem tylko udaje mi sie
zobaczyc kogos przechodzacego... To mi musi wystarczyc.

Kiedys wstaje z fotela, ide, mijam kilka przejsc, zagladam tu i owdzie, nigdzie - nikogo...

Szukam dalej, otwieram kolejne drzwi, ani sladu, wprost niemozliwe, musieli ukryc sie
celowo. Szukam ich, coraz bardziej goraczkowo, z coraz wiekszym niepokojem... wszedzie
juz chyba zajrzalem - nie ma ich... Wpadam w rozpacz, biegam, szarpie drzwi...

...i nagle dociera do mojej swiadomosci, ze to musi byc sen, koszmarny sen o samotnosci
w pustym statku... To okropne, kiedy sie sni cos przerazajacego albo smutnego... Czlowiek
jest swiadom niemozliwosci, nierealnosci tego, co sie wokol dzieje - i nie moze nic na to
poradzic, nie moze obudzic sie, wyrwac sie z koszmaru...

Pamietam, kiedy bylem maly i chorowalem na jakas chorobe dziecieca, z wysoka goraczka,
moze to byla swinka albo cos innego, wiec wtedy wlasnie przezywalem koszmary, z
ktorych nie sposob sie wyrwac... i jeszcze kiedys, juz jako dorosly, tez w goraczce...
Wydawalo mi sie, ze jestem uwiklany w ogromna, przestrzenna siec przypominajaca model
jakiegos krysztalu, zlozony z drucikow i kulek... Albo model czasteczki kwasu
dezoksyrybonukleinowego, w kazdym razie - byla to jakas okropnie skomplikowana
przestrzenna siatka, a ja przedzieralem sie przez nia, przeciskalem przez zbyt ciasne oczka,
szukajac drogi uwolnienia sie z tej matni, i rownoczesnie majac swiadomosc, ze siec
rozciaga sie nieskonczenie we wszystkich kierunkach, a moje usilowania sa daremne i beda
trwac nieskonczenie dlugo... Wtedy, w tym snie, pomyslalem sobie, ze tak moze wygladac
pieklo, kara wieczna, owo syzyfowe uwalnianie sie od czegos, co czlowieka oplata ze
wszech stron, bo takie wlasnie powinno byc pieklo, tylko ta nieskonczonoscia trwania
rozniace sie od zycia, ktore tez jest ustawicznym wyplatywaniem sie, tyle ze nie wiecznym,
a skonczonym czasie, z nadzieja uwolnienia... Wiec jesli tego konca nie ma i po smierci tez
trzeba sie wyplatywac dalej, bez nadziei kresu, to takie pieklo wystarczy, a niebem wobec
tego bylaby bloga nicosc...



To wszystko myslalem sobie w czasie tamtej goraczki, nie pamietam skad sie wziela, moze
z jakiegos zapalenia okostnej albo ucha srodkowego... A teraz, ten sen byl podobny, tylko
ze bylem w pustym pudle statku, zawieszony w prozni, sam, bez celu i nadziei...

Takie sny bywaja niezwykle uporczywe, nawet gdy sie jest swiadomym snienia i chce sie
obudzic, co nieraz udaje sie, czasem z wielkim trudem, a nieraz trwa i trwa... Albo z tego
snu przechodzi sie w inny, lagodny, odprezajacy - i sniacy wierzy, ze juz sie obudzil, - sni
mu sie, ze wstaje z lozka i wszystko jest realne - a tu nagle masz! Jakas niekonsekwencja,
ktos umarly dawno temu puka do drzwi i mowi ci dzien dobry, i juz wiesz, ze to dalej sen,
bo twoj umysl, po borykaniach z pierwszym koszmarem, wyczulony jest na wszystkie
nonsensy, sprawdza, weryfikuje te domniemana rzeczywistosc...

Tluke sie wiec, w tym snie po pustym statku, mnostwo glupstw wyczyniam, wolam,
szukam, wracam do sterowni, z determinacja wylaczam dzwignie glownego ciagu, wszystko
w tym snie, oczywiscie, bo jesli oni odeszli (jak, u licha? Oba promy na miejscu, w dokach,
to tez sprawdzilem, nie wyszli przeciez w proznie! To nawet we snie nie daje sie wyjasnic,
wiec jeszcze jeden absurd i dowod, ze to sen...), jesli ich nie ma - to nie moge odlatywac,
dopoki sprawa sie nie wyjasni... A przez caly czas wysilam sie, natezam, byle sie wreszcie
obudzic... Wreszcie - przypomina mi sie wyprobowana metoda: isc we snie do lozka,
zasnac we snie, obudzic sie normalnie, w lozku... Moim lozkiem jest teraz fotel pilota, ide
tam, siadam, klade sie na odchylonym oparciu...

...No i tak. oczywiscie... Uff, co za koszmar, dobrze, ze minal, wstaje. Dzwignia ciagu
odblokowana, komputer podaje sygnaly kontrolne, wszystko jak bylo. Kochana, dobra jawa!

Wychodze z kabiny, zagladam do jadalni, pora jest sniadaniowa. Sa, oczywiscie. Nawet mi
ktorys glowa odkiwnal na moje dzien dobry. Przelotne spojrzenie Luizy. Znow blisko tego
Letto, jakby celowo, zebym widzial...

Pije kawe, mowie do nich, odpowiadaja coraz czesciej. Oswajam ich. Ukradkiem patrza na
moje czolo... Moze zrozumieli.

Tak bywa czesto. Spotykam, ich, patrze na nich, nie za dlugo. Odchodze do swojej
sterowni. Znow wracam. Sa.

Ale koszmary nie daja za wygrana. W snach wraca ten caly lek tlumiony w czasie gdy na
nich czekalem, ten strach przed samotnoscia... Powtarza sie regularnie, uporczywie - ale
teraz juz sie nie boje, przechytrzylem sen, mam na niego sposob. Odkad mu nie wierze, nie
przejmuje sie nim. Kiedy mam dosyc borykania sie z sennym koszmarem - to myk na fotel,
zasypiam we snie i budze sie w rzeczywistosci Juz nawet nie zawsze sprawdzam te
rzeczywistosc, nie testuje jej, nauczylem sie ja wyczuwac. Jest barwniejsza, weselsza... i ja
tez jestem w niej lzejszy, pogodniejszy... Chetnie bym w ogole nie zasypial, ale przeciez
musze czasem...



Wszystko jest juz prawie dobrze, Luiza nawet jakos tak czasem spojrzy niby przypadkiem w
moja strone... I nagle kiedys, przechodzac przypadkiem, popycham jedne drzwi - nikogo w
kabinie, popycham drugie, staje skamienialy. Luiza i Letto, objeci, blisko obok siebie,
siedza, glowy schylone nad czyms - ksiazka chyba albo jakis notatnik... Nawet mnie nie
dostrzegli. Cicho cofam sie chylkiem do sterowni, siedze, mysle, mysle... Okropne. Wiec
jednak to jest to... Dlaczego?

Senne koszmary, teraz o wiele gorsze, walcza, nie poddaja sie, sposob na sposob,
eskalacja doznan... Teraz juz nie tylko pustka i samotnosc na statku... Patrze, moje rece na
pulpicie - dziwne jakies, nie moje, pomarszczone, chude, palce zgrubiale w stawach...
Ociezalosc, trudno wstac z fotela, po co wstawac, wiadomo co znajde poza kabina. Nie
warto nawet sie ruszac, trzeba sie zbudzic...

Ale jawa tez zaczyna byc koszmarem. Coraz czesciej widze ich blisko siebie, teraz juz
wiedzac co to znaczy... Sledze ich ukradkiem, wstydze sie tego sam przed soba... chce ich
przylapac...

Nietrudno poszlo udalo sie, na nieszczescie... To bylo straszne, ale stalo sie, moje nerwy
wyczerpane sennymi majakami, zawiodly...

Widze ich, wciaz mam to przed oczami, spleceni w uscisku, twarz przy twarzy... Ona,
Luiza, moja Luiza, dla ktorej ryzykowalem tyle, dla ktorej chcialem od nowa stwarzac
tamten skrzywiony, skarykaturowany swiat... Ona z tym czlowiekiem... To bylo za mocne
dla mnie...

Pamietam, rzucilem sie w ich strone, on zerwal sie, uderzylem... Ona chciala go zaslonic,
szarpnalem zbyt mocno jej ramie, upadla krzyczac. Uderzylem go jeszcze raz, skad mialem
w dloni ten kanciasty kawalek metalu - nie wiem, po prostu odruchowo musialem zabrac,
idac tutaj...

On upadl, wbiegli tamci dwaj, zaalarmowani okrzykiem Luizy. Chwycili mnie, wyszarpnalem
sie. Nie ogladajac sie za siebie, ucieklem do sterowni. Biegli chyba za mna. Zatrzasnalem
drzwi i dlugo, dlugo tkwilem tam lekajac sie wyjrzec. Sny okropne, przytlaczajace... Moje
starcze rece, ciezar przygniatajacy piersi... Boje sie dotknac twarzy, boje sie podejsc do
lustra... straszne sny... Budze sie, jawa rownie zla jak sny. Zamkniete drzwi...

Dlaczego boje sie tych snow, wiadomo przeciez, ze mijaja... chociaz coraz oporniej; coraz
uporczywiej czepiaja sie mnie, nie daja sie zepchnac w niebyt... Budze sie juz. nie ze snu w
jawe, lecz ze snu w sen, taki sam albo zgola ten sam - pustka stare, pomarszczone dlonie,
nogi jak z waty... A przeciez te dopiero pierwsze tygodnie lotu, jeszcze nie wyszlismy z
ukladu, komputer nie domaga sie zezwolenia na pelny ciag...

Wychodze wreszcie, ostroznie. Sa? Co z Letto? Nie ma. Tu i tam, i tam jeszcze - patrze,
nie ma! Gdzie sie podziewaja? Pustka, nikogo, jak we snie... Moze to wlasnie sen? Ale nie,



rece normalne, moje...

Och... przeciez to nie dowod! Sugestia, do licha... Sen to sen, nie musi byc konsekwentny,
moze w nim byc raz tak, czy owak... Wiec sen czy nie sen? Probuje sie obudzic... znana
metoda, na fotel, budze sie... nie... chyba zasypiam, bo teraz znowu te rece starca, wiec
snie czy... Jeszcze raz... To jednak jawa, obiegam statek, nikogo... Dla pewnosci jeszcze
raz... To sen... tak, ale tez nikogo. W calym statku...

I jeszcze cos... Sprawdzam doki. Brak jednego promu... We snie i na jawie, za kazdym
razem brak jednego... Ale jest roznica: raz brak promu numer jeden, drugi raz - numeru
dwa... Co sie stalo? Odlecieli? Zostawili mnie? Wrocili tam, na planete? Ale, jesli odlecieli...
to ja...

Luizo! Nie moglas tego zrobic, dlaczego tak sie stalo? Potrzebowalem cie zawsze tak
bardzo... A teraz - co zrobie? Co zrobie? Ani naprzod, ani wstecz - tylko to, tutaj, zostalo...

4. Ekstrapolacja polwiecza klamstw, czyli mozliwe skutki

Do konca podrozy pozostalo troche wiecej niz dwa tygodnie. Po powrocie z Alfy Sloth
zastanawial sie przez pewien czas nad trescia meldunku, jaki nalezalo wyslac w kierunku
Ziemi. Poczatkowo mial nawet zamiar powstrzymac sie z tym meldunkiem. Najblizsze
tygodnie mogly wyjasnic wiele spraw, niezupelnie oczywistych w swietle notatek z Alfy... o
ile w ogole mozna bylo ufac temu zapisowi.Ostatecznie jednak Sloth postanowil wyslac
krotki raport, przynajmniej w sprawach bezspornie oczywistych: o spotkaniu statku i
pasazera, o tresci zapisu znalezionego w dzienniku... Czy takze o wlasnych impresjach i
wnioskach? Sloth nie byl pewien, czy nalezy dzielic sie z Ziemia wlasnymi uwagami i
watpliwosciami. Moze lepiej zaczekac, zebrac troche faktow i obserwacji...

Jedna tylko uporczywa mysl nie dawala mu spokoju, gdy kreslac i zmieniajac wielokrotnie
tresc projektu meldunku przykrawal ja do zwiezlych ram radiodepeszy. Myslal o kolejnych
wyprawach osadniczych. Wiedzial o przygotowaniach do dwoch takich ekspedycji.
Wprawdzie w chwili, gdy startowali z Ziemi, sprawa startu tych wypraw pozostawala w
zawieszeniu. Zbyt duzo mowilo sie o nie rozwiklanej wciaz zagadce zaginionego Konwoju do
Ksi, atmosfera nie sprzyjala kontynuowaniu przedsiewziec tego rodzaju, przeciwnicy
koncepcji ekspansji ludzkosci w kosmos zaktywizowali sie i trzeba przyznac, ze mieli pelne
garscie trudnych do podwazenia argumentow...

Dwadziescia trzy lata i pare miesiecy, ktore uplynely od czasu startu ekipy Slotha, mogly
jednak wystarczyc, by opadla fala emocji. Uparci zwolennicy osadnictwa mieli czas
odbudowac swe racje nowymi osiagnieciami technicznymi i przekonac czynniki decydujace
o potrzebie kontynuowania programu. Byc moze, ruszyla juz ktoras z kolejnych wypraw...

Jesli prawda jest to, co wykoncypowal uciekinier z planety Ksi, jesli rebelianci byli tylko
czescia calego systemu czy organizacji, a ich akcja - fragmentem zakrojonego na szeroka



skale spisku, to istnieje znaczne prawdopodobienstwo powtorzenia sie podobnej sytuacji na
innych planetach, do ktorych dotra osadnicy z Ukladu Slonecznego.

Sloth zdawal sobie sprawe z wlasnej bezsilnosci w obliczu takiego zagrozenia. Jego
meldunek, wyslany teraz, dotrze na Ziemie na krotko przed powrotem ekspedycji. Ale
nawet te cztery lata wyprzedzenia moga zawazyc na czyichs losach, jesli uda sie
wstrzymac chocby jedna z nastepnych wypraw osadniczych. Nie mozna jednak juz pomoc
tym, co wylecieli, lub byc moze rusza w ciagu najblizszych lat dwudziestu...

Ostrzezenie Ziemi przed mozliwoscia sugerowana w zapiskach uciekiniera bylo tylko
jednym z czynnikow ponaglajacych Slotha do wyslania meldunku juz teraz, zanim potwierdza
sie uzyskane informacje. Mozna bylo watpic w autentycznosc relacji, mozna bylo nawet
uznac ja za majaczenia chorego umyslu, lecz zlekcewazenie najmniejszej chocby mozliwosci
zagrozenia byloby niewybaczalnym bledem. Kto wie, co moze stac sie z zaloga ekspedycji
zwiadowczej nim osiagnie cel i zdazy wyslac kolejny komunikat? Fotonowiec moze przestac
istniec, zaloga moze zginac, ale raz wyslanej wiazki fal radiowych nic nie jest w stanie
dogonic i zniszczyc...

Pierwszym, prawie podswiadomym odruchem Slotha po przeczytaniu zapisu byl zakaz
witalizacji kogokolwiek z pozostalych czlonkow zalogi. Nie wolno mu bylo pominac tej niklej
zapewne mozliwosci, ze do zalogi przeslizgnac sie mogl ktos zwiazany z owa, nie wiadomo
czy istniejaca, mafia. Jesli istnial taki tajny wyslannik to on jeden z calej zalogi wiedzial, co
sie naprawde zdarzylo z Konwojem. Nie mogl jednakze przewidziec pojawienia sie Alfy w
przestrzeni, na drodze statku docierajacego w rejon celu. O ile wszystko bylo prawda,
dziennik pokladowy Alfy stawal sie ostrzezeniem dla ekspedycji zwiadowczej,
nieprzewidziana przeszkoda w realizacji celow takiego emisariusza. Jesli pozostawal w
biostatorze... decyzja Slotha pozbawila go moznosci dzialania i dostepu do informacji o
biezacych wydarzeniach.

Jesli jednak byl nim jeden z trojki pilotow pelniacych teraz sluzbe na statku? Sloth
wykoncypowal sobie, ze wyslanie komunikatu na Ziemie bedzie znakomitym testem dla tych
trzech. Wszyscy oni wiedza, czego ten komunikat bedzie dotyczyl. Jesli ktorys z nich
sprobuje zrobic cokolwiek przeciw nadaniu depeszy, zdradzi sie przed Slothem. Jesli zas
zaden nie bedzie probowal?

W takim przypadku istnieja dwie mozliwosci: albo wszyscy trzej nie maja z tym nic
wspolnego, albo... ten jeden, bedacy agentem organizacji, nie wypelni glownej czesci
swego zadania, bo sporo informacji dotrze do Ziemi i moze pokrzyzowac to przynajmniej
czesc planow dywersji. O ile, oczywiscie, Ziemia potraktuje powaznie relacje Slotha
zawarta w komunikacie...

W przypadku tej ostatniej mozliwosci - to znaczy nieujawnienia sie potencjalnego wroga,
niepewnosc pozostanie. Ale na to nie ma rady. Jesli jest to tylko jeden czlowiek, nie zdola
zbyt wiele zdzialac.



"Mam nadzieje, ze wszyscy trzej nie sa agentami mafii - zasmial sie w duchu Sloth,
podsumowujac swe rozwazania. - Zreszta, ci dwaj, ktorzy pelnili wachte, raczej na pewno
sa poza podejrzeniem. Gdyby to byl jeden z nich, to nie tylko nie dopuscilby do obudzenia
mnie, ale jeszcze postaralby sie unieszkodliwic towarzysza, gdy zdal sobie sprawe, ze
nadlatujacy obiekt moze byc statkiem Konwoju. Pozostawalby ten trzeci, Achmat... Ale on
jest dobrze znany tamtym dwom i trudno przypuszczac... Chociaz, z drugiej strony, nie
mozna calkowicie wykluczyc...

Mial juz dosc tych rozwazan. Nie mogl pozbyc sie natretnych mysli, wywolanych tym
dziwnym dokumentem - nie wiadomo, czy prawdziwym, czy stanowiacym produkt imaginacji
autora. Cala konstrukcja myslowa dociekan Sloth? opierala sie na tak niepewnych
podstawach, ze w gruncie rzeczy powinien byl machnac na to wszystko reka i zaczekac na
bieg wydarzen. Nie potrafil jednak... Milczenie planety Ksi bylo faktem, ktory czynil
prawdopodobnymi najbardziej nawet fantastyczne hipotezy, a on, dowodca tej wyprawy nie
tylko odpowiadal za swoj statek i zaloge, lecz takze mial do wypelnienia niebagatelne
zadanie weryfikacji domyslow i przypuszczen.

Doskonale zdawal sobie sprawe z faktu, ze znaleziony zapis, nawet przy zalozeniu
calkowitej jego prawdziwosci, obiektywizmu i wiernosci faktom, pozostaje dokumentem
dotyczacym zaledwie pierwszych paru miesiecy nowej historii planety Ksi. Od czasu, gdy
niefortunny pechowiec, czy - jesli ktos woli - slusznie przez los ukarany wyjatkowy lajdak i
egocentryk, autor notatek, opuscil ow Nowy Swiat, zdarzyc sie musialo bardzo wiele. Pol
wieku - to dwa nowe pokolenia potomkow, pierwszych przybyszow...

Trzeba bedzie odkryc ten swiat na nowo, spenetrowac go bez uprzedzen, lecz z
uwzglednieniem wiedzy uzyskanej o nim z zapisu.

Sloth przejrzal jeszcze raz napisany przez siebie meldunek, poprawil pare sformulowan i
schowal do kieszeni. Postanowil nadac to w obecnosci trzech pilotow. Dal im dosc czasu na
zapoznanie sie z notatkami staruszka z Alfy i teraz spodziewal sie uslyszec ich zdania i
opinie. Czy beda zgodni w swych pogladach? Do jakiego stopnia uznaja zapis za
wiarygodne zrodlo informacji? Bo, zdaniem Slotha, byla w tym jakas prawda - moze
niezupelnie obiektywna i niecala... No, powiedzmy, pewna czesc prawdy o planecie Ksi - tej
sprzed lat piecdziesieciu.

Ukryl w kieszeni miniaturowy porazacz i poszedl do kabiny pilotow. Silva siedzial w fotelu
przed glownym pulpitem, Omar pracowal przy komputerze, Achmata nie bylo w sterowni.
Zapytawszy o niego mimochodem, Solth dowiedzial sie, ze jest przy swym pacjencie,
starcu z Alfy.

-Wiesz, komandorze, nie moge jednoznacznie ustalic tozsamosci tego czlowieka -
powiedzial Omar, odwracajac sie z fotelem. - Mam tutaj caly zestaw danych o zalodze Alfy,
wykorzystalem wszystkie informacje zawarte w dzienniku... i ani rusz. Wychodza mi trzy
nazwiska, sposrod ktorych nie sposob wybrac. Mam nawet zakodowane ich portrety, ale to



oczywiscie na nic sie nie przydaje po tylu latach. Z zapisow oficerow wachtowych wynika,
ze pary, dyzurujacych pilotow w ostatnich dniach przed buntem nie byly stale, cala zaloga
byla juz wtedy poza biostatorami i codziennie dobierali sie inaczej na wachtach. Z Bogarem
mialo sluzbe co najmniej szesciu... A krytycznego dnia, oczywiscie, nie zdazyli niczego
wpisac.

-To sa skutki nieprzestrzegania pewnych, uwazanych za blahe szczegolow regulaminu
sluzby. Harmonogram wacht powinien byc sporzadzony z wyprzedzeniem i na pismie, a
nazwiska pelniacych sluzbe wpisywane przy jej rozpoczynaniu, a nie dopiero na koncu! -
powiedzial Sloth gderliwie. - Was tez kiedys sprawdze! Ma byc porzadek na statku. Nie
zapominajcie, ze zblizamy sie do tej cholernej planety! A jesli ktorys z was zamierza sie
zbuntowac, to niech sie lepiej od razu przyzna! Ze mna nie pojdzie tak latwo!

Obaj piloci rozesmieli sie dosc szczerze. Sloth wezwal przez glosnik Achmata, a sam
ustawil sie w tylnej czesci sterowni, oparty plecami o sciane.

-On jest w bardzo kiepskim stanie - powiedzial Achmat wchodzac. - Nie mam z nim
zadnego, kontaktu. Wydaje sie, ze broni sie przed rozmowa i ucieka w otepienie lub po
prostu zapada w sen. Jeslibym musial zwiezle opisac jego stan, to posiedzialbym, ze
przypomina mumie, zywa mumie... Zarowno fizycznie, bo jest niezmiernie chudy i
wysuszony, jak tez umyslowo. Poza tym, w chwilach przytomnosci zdradza objawy paranoi.
Wydaje mi sie, ze bierze nas za wlasne majaki. Niewiele sie od niego dowiemy, albo w
ogole nic. Nie zechce gadac z wlasnymi przywidzeniami.

-Trudno. Niewiele tu mozemy dla niego zrobic. Zapakujemy go do biostatora i niech lezy.
Piecdziesiat lat mniej, czy wiecej... - usmiechnal sie Sloth.

-Wyglada na dziewiecdziesiat lat biologicznych. W normalnych warunkach bylby zapewne
niezle trzymajacym sie, zdrowym staruszkiem. Jego organizm musial byc kiedys bardzo
silny, lecz ta podroz nadszarpnela go mocno. Glodowal, choc podobno Omar znalazl
mnostwo zywnosci w ladowni statku.

-Pewnie stracil apetyt po tym wszystkim, co zrobil - wtracil Silva. - Zzeraly go wyrzuty
sumienia, ktorych chcial sie pozbyc skladajac pisemne usprawiedliwienia...

Sloth siegnal do kieszeni i wydobyl kartke papieru.

-Przygotowalem meldunek dla Komendantury - powiedzial, bacznie obserwujac wszystkich
trzech pilotow.

-O tym zapisie? - spytal Achmat.

-O wszystkim po trochu, ale w duzym skrocie.

-Slusznie, komandorze - powiedzial Silva, nie odrywajac wzroku od tablicy kontrolnej.



-Jesli nam ktos zrobi podobny kawal, jak im przed ladowaniem, to przynajmniej beda cos
wiedziec o tym na Ziemi.

-Zaraz przygotuje nadajnik do emisji - powiedzial Omar wstajac i podchodzac do panelu
radiostacji.

Sloth obserwowal, jak kolejno zapalaja sie lampki sygnalizujace gotowosc wzmacniacza,
modulatora, przetwornika i anteny kierunkowej.

-Sam nadasz, komandorze? - spytal Omar, odwracajac sie do Slotha.

-Nie, ty przeczytaj. Masz lepsza dykcje - usmiechnal sie Sloth, podajac mu tekst.

Patrzyl uwaznie, jak w miare czytania wypelnia sie swietlnymi znaczkami ekranik kontrolny
ukladu kodowania. Omar skonczyl czytanie, a potem nacisnal przelacznik emisji. Kilkanascie
zdan komunikatu, skondensowane w jeden sekundowy ladunek informacyjny pobieglo z
emitera w kierunku Ukladu Slonecznego. Automat powtorzyl emisje przepisowa ilosc razy, a
Sloth odetchnal z ulga. Podszedl do Achmata, ktory przegladal dziennik z Alfy.

-Czytaliscie? - spytal siadajac. Potwierdzili kolejno, a Silva dodal:

-Rozmawialismy juz nawet na ten temat i okazuje sie, ze kazdy wyrobil sobie zupelnie inny
poglad na te historie.

-Bardzo mnie to cieszy - powiedzial Sloth.

-Jednomyslnosc zawsze wydaje mi sie podejrzana...

-Ja na przyklad - powiedzial Omar - odnosze wrazenie, ze staruszek napisal z nudow
opowiesc fantastyczna, nie majaca nic wspolnego z rzeczywistoscia.

-Poglad dosc skrajny. Na drugim biegunie nalezaloby umiescic uznanie calego zapisu za
wierna relacje z rzeczywistych zdarzen. Oczywiscie, zaden z tych pogladow nie jest
zapewne sluszny, bo prawda lubi lezec posrodku... - zauwazyl Achmat.

-...i byc bardziej skomplikowana - dodal Sloth. - Ale trzeba rozpatrzyc wszelkie nasuwajace
sie mozliwosci. Musimy ocenic wartosc informacyjna tego materialu. Moze sie to bardzo
przydac tam, na planecie...

Achmat zamknal dziennik i potrzasajac nim, powiedzial:

-Zauwazcie pewna specyficzna ceche tego tekstu. Jego fragmenty poczatkowe, wszystko,
co dotyczy przewrotu, zycia na planecie, poczynan narratora - ma cechy suchej, chlodnej
relacji, przeplatajacej sie z logicznymi rozwazaniami autora - bohatera wydarzen. Im blizej
jednak konca, a w szczegolnosci od chwili jego przybycia na Alfe, opowiesc zaczyna tracic



spoistosc i logike, rozmywa sie w jakies niejasne wizje, impresje, sny... Przypuszczam, ze
odzwierciedla to pogarszajacy sie z czasem stan jego umyslu. To sa postepy choroby
psychicznej wywolanej ponownym przezywaniem w wyobrazni wszystkich zdarzen, ktore
obciazaja narratora kompleksem winy. Usiluje on odrzucic od siebie to poczucie winy...
Zauwazyliscie blizne na jego czole? To wlasnie proba ekspiacji, oczyszczenia sie, wyzbycia
widocznych dowodow wlasnej nielojalnosci wobec pozostalych towarzyszy... Gnebi go
poczucie odpowiedzialnosci za ich los, sumienie jego obciazone jest zabojstwem co najmniej
dwoch dawnych kolegow... Pozostawiony z tym psychicznym bagazem na pastwe
samotnosci, pozbawiony uczucia kobiety, ktora kochal, wreszcie pozbawiony jej obecnosci -
popada w stan ciagle] ucieczki przed soba, swoja przeszloscia. On ucieka nie tylko od
planety Ksi. Ucieka od wszystkiego - bojac sie rownoczesnie owej samotnosci, w ktora sie
pograza.

-Wszyscy oczywiscie zgadzamy sie - powiedzial Silva - ze caly zapis w dzienniku powstal
dopiero po dotarciu tego czlowieka na Alfe. Nie pisal tego w jednym czasie. Zapis
dokonany zostal w wielu etapach, to widac po zmianie charakteru pisma, ewoluujacego od
czytelnego i wyraznego az do roztrzesionych gryzmolow. Dla mnie zatem, czesc zapisu
dotyczaca planety nosi znamiona prawdy. Pisal to na poczatku pobytu na Alfie, jeszcze na
orbicie, w oczekiwaniu na przybycie Luizy i towarzyszy. Wtedy jeszcze jego choroba
psychiczna nie dawala o sobie znac, nie bylo dostatecznych powodow by w nia popadal...
Dopiero pozniej gdy odczul pogarde ze strony dziewczyny i tamtych, gdy zabil lub sadzil, ze
zabil, swego rywala, gdy wreszcie opuscili go wszyscy, oszalal z samotnosci i rozpaczy,
popadl w bezwlad i obojetnosc. Byc moze, nawet nie chcial juz nigdzie leciec. Swiadczyloby
o tym zaniechanie wlaczenia glownych silnikow, pomimo ze zapasy, paliwa byly jeszcze
spore; jak rowniez nie skorzystanie z biostatora, choc to dawaloby mu pewne szanse
dotarcia do Ziemi, gdyby nawet zdal sie calkowicie na automatyczne pilotowanie statku...

Sloth sluchal tej wymiany pogladow, usmiechajac sie coraz wyrazniej. Pewna mysl
kielkowala w jego mozgu, narzucajac sie coraz silniej.

-Wiecie co, chlopcy? - powiedzial wreszcie. - Chyba wiem, jak to wygladalo naprawde!

Patrzyli na niego z zainteresowaniem, on usmiechal sie jeszcze przez chwile, a potem
spowaznial nagle.

-Mysle, ze na Alfie nie bylo nikogo wiecej, oprocz tego nieszczesnika - powiedzial powoli.

-Nie bylo Luizy, Letto, ani tamtych dwoch... On bardzo chcial, zeby ktos do niego przylecial.
To mialo byc dowodem, ze ktos jednak wybaczyl mu i zaufal. Czekal na to bardzo dlugo i to
oczekiwanie bylo juz zupelnie nie do zniesienia. On ich sobie wymyslil! Tak, wymyslil, a
scislej biorac snil ich obecnosc, podczas gdy na jawie nie bylo nikogo. Jego chory mozg
wybral sobie snione sytuacje i uznal je za zjawe, bo zawieraly to wlasnie, czego pragnal. A
rzeczywistosc - pusta, smutna i beznadziejna - wygodniej mu bylo uznac za sen. On zyl w
swiecie wlasnego snu, wyobrazonej "rzeczywistosci" sennych marzen i urojen. Tylko we



snie byla Luiza - lecz poczucie winy kazalo mu ukarac siebie samego, i wymyslil zdrade:
tylko we snie zabil rywala, bo jego podswiadomosc przypominala mu, ze wczesniej juz stal
sie zabojca. Zabil Letto, a potem usunal ze swego snu takze Luize i pozostalych, karzac sie
sam za zabojstwo. Przy tym, z logika szalenca, musial wreszcie wprowadzic jakis
porzadek, jakas rownowage pomiedzy snem i jawa, urojeniem i rzeczywistoscia Stworzyl
ich - a potem spowodowal ich znikniecie, zeby stalo sie zadosc konsekwencji, zeby
polaczyc w jedno owa dwoista rzeczywistosc. Sam juz nie potrafil odroznic jawy od snu,
wiec sprowadzil je do jednego i tego samego obrazu - pustego statku, w ktorym lecial lub
snil lot w pustke starosci i smierci... Tak to musialo wygladac. Zreszta, sprobujcie raz
jeszcze przeczytac koncowe fragmenty zapisu, uzywajac tego klucza, ktory proponuje.
Wtedy wszystko zaczyna sie zupelnie dobrze zgadzac...

-Swietnie, komandorze... - usmiechnal sie Achmat. - Nie wiemy tylko jeszcze, jednego:
kiedy pisal swoje notatki? We snie, ktory bral za jawe? Wowczas nie powstalyby w ogole!
Na jawie, ktora bral za sen? To byloby bez sensu z jego punktu widzenia!

-Jesli te notatki w ogole istnieja, to znaczy, ze nie zastanawial sie i pisal je - z jego punktu
widzenia - zarowno we snie jak i na jawie...

-Jaka szkoda - zasmial sie Silva - ze nie mozemy przeczytac tej ich czesci, ktora pisal we
snie! Moze wniosloby to jeszcze pare informacji...

-I tego, co mamy, wystarczy, by dostac zupelnego pomieszania - pokiwal glowa Sloth. -
Sprobujcie teraz ustalic, gdzie przebiega granica pomiedzy tekstem pisanym przez
czlowieka w pelni wladz umyslowych i czescia pisana juz przez szalenca! A zreszta, chyba
to nie jest konieczne. Poczatek powinien byc w miare prawdziwy. Sprobujcie wiec
zastanowic sie, co moglo wyewoluowac przez lat piecdziesiat z warunkow poczatkowych,
okreslonych w tych notatkach. Wnioski takie przydadza sie nam przy ustalaniu planow
dalszego dzialania!

Nie nalezy wierzyc tym, ktorzy twierdza, ze naped fotonowy pracuje bezglosnie. Po
wylaczeniu ciagu, gdy ogromna bryla statku obiegala juz planete po stalej orbicie
parkingowej, Sloth mogl sie przekonac, ze istnieje pewna roznica pomiedzy ta i tamta cisza.
Teraz bylo naprawde cicho az dzwonilo w uszach. Zastanawial sie, skad pochodzil tamten
delikatny szum, lub moze odbierana calym cialem subtelna wibracja, tak slaba, ze po paru
dniach przestawalo sie ja zauwazac i dopiero wylaczenie silnikow pozwalalo odczuc jej
brak... Przyszla mu do glowy smieszna mysl, ze mozna by to tlumaczyc bebnieniem
fotonow o powierzchnie wkleslych zwierciadel. Od razu wyobrazil sobie odpowiednia
sytuacja: okraglutkie z podziwu, zielone albo blekitne oczy dziewczyny - i on, Sloth,
opowiadajacy banialuki o podrozy z predkoscia podswietlna, z takim przyspieszeniem, ze az
slychac strumien fotonow bijacych w reflektory.

Strasznie to lubil. Nie tyle moze owe niewinne lgarstwa, co wlasnie te pelne zachwytu
zapatrzenie jakichs ladnych oczu. Smial sie w duchu, kiedy slyszal wypowiedzi pilotow



pozaukladowych, ktorzy w wywiadach dla prasy i holowizji z egzaltacja podkreslali, ze
pelnia zycia zaczyna sie poza orbita Plutona. Dla niego prawdziwym zyciem byly - mimo
wszystko - jednak te miesiace spedzane na Ziemi. Dalekie podroze stanowily tylko
przerywniki, cezury dzielace czas na owe kawalki zycia, o ktorych mowil stary Sako. Byly
jak pokrzepiajacy sen potrzebny po to, by oddzielic dzien od nastepnego dnia. Sen pelen
fantastycznych, czasem groznych wizji - lecz sniony z niezachwiana pewnoscia kolejnego
przebudzenia w nowym dniu, w nowej, zmienionej rzeczywistosci tej jedynej planety, gdzie
zyly wciaz takie same i niezmiennie rozkoszne stworzenia o duzych, zachwyconych
oczach...

Sloth przylapal sie na tym, ze geba usmiecha mu sie do tych rozmyslan, podczas gdy oczy
sledza obraz przesuwajacy sie w oknie obserwacyjnym.

Planeta wygladala z tej wysokosci zupelnie inaczej, niz wszystkie inne, jakie widywal z
bliska. W odroznieniu od blekitnego koloru Ziemi, tu przewazal seledyn i rozne odcienie
zieleni. Nie bylo tu kontynentow oddzielonych od siebie oceanami. To raczej wody stanowily
wielkie odrebne plamy na tle dominujacych obszarow ladu.

-Obie patrolowki gotowe, komendancie.

Sloth odwrocil twarz od okna. Za nim stal Silva, ubrany w dziwny kombinezon z
ciemnoniebieskiej, lekkiej tkaniny.

-A coz to za stroj? - zdziwil sie Sloth, ogladajac pilota od kolnierza do piet. - Skad to masz?

-To jest model kombinezonu opracowany w swoim czasie dla osadnikow odlatujacych na te
planete. Mialo to sluzyc jako codzienny stroj roboczy. Dali nam kilkanascie kompletow...

-Czyzby nasi zaopatrzeniowcy wierzyli, ze te szmaty przetrwaly tutaj pol wieku?

-Nie doceniasz osiagniec wlokiennictwa. Juz pol wieku temu istnialy tkaniny nie do zdarcia.
Na Ziemi praktycznie sie ich nie stosuje. Ludzie lubia miec cos nowego, trwalosc odziezy nie
musi byc zbyt wielka. Osadnikow zaopatrzono w najtrwalsze odzienie, jakie wowczas
istnialo.

-Myslalem, ze zabrali ze soba jakies wlasne, osobiste rzeczy...

-O ile wiem, kazdy mogl zabrac troche bagazu. Nie sadze jednak, by oddano im cokolwiek.
Pewnie powiedziano im, ze ich bagaz w ogole nie zostal zaladowany na statki.

-Masz racje. To jeden z lepszych sposobow wzbudzenia wrogosci w stosunku do winnych -
usmiechnal sie Sloth. - Zawsze jestem wsciekly, kiedy mi zgubia walizke podczas podrozy
lotniczej. A te kombinezony moga sie przydac. Obawiam sie tylko, ze sa zbyt swieze...

-Sadzisz, ze bedziemy musieli... wejsc miedzy nich nie rozpoznani?



-Chyba trzeba bedzie od tego zaczac. Nie wiadomo, czy nas lubia...

-Myslisz, ze... wychowano ich zgodnie z planami Jednocyfrowych?

Sloth milczal przez chwile, znow patrzac na przesuwajacy sie powoli obraz powierzchni
planety. Od strony kabin zalogowych nadszedl Achmat, rowniez w kombinezonie
osadniczym.

-Nie wierze, by tak wynaturzony system zarzadzania mogl przetrwac piecdziesiat lat -
powiedzial Silva, z powatpiewaniem krecac glowa. - Przeciez ludzka cierpliwosc ma swoje
granice! Jak dlugo mozna tolerowac dyktature czy oligarchie paru zwyklych oszustow?
Mysle, ze wkrotce po ucieczce Jedenastki musial zalamac sie caly ten bzdurny,
bezsensowny uklad.

Ludzie, lecac tutaj, spodziewali sie czegos innego, wiedzieli czego chca...

-Nie zapominaj, ze ci, ktorzy odlecieli z Ziemi, sa teraz w najlepszym razie staruszkami po
siedemdziesiatce, wielu juz nie zyje. Cala zas reszta - to ludzie urodzeni tutaj. Oni wiedza o
Ziemi jedynie to, co im opowiedziano - wtracil Achmat.

-Mimo wszystko, nie moge uwierzyc, ze wladza Jednocyfrowych przetrwala do dzis... -
Silva obstawal przy swoim optymizmie. - Przeciez i oni tez juz sa starcami i na pewno nie
licza sie w zyciu publicznym. Musieli wreszcie ustapic, rozpisac wybory, przekazac wladze
przedstawicielom spoleczenstwa...

-Obawiam sie, ze nie moga tego zrobic, poki zyja! Przeciez to oznaczaloby ujawnienie
calego falszu, ktorym karmiono ludzi od poczatku. Jesli nie rzadza nadal, to albo wymarli,
albo ich obalono sila i rozliczono za nie spelnione obietnice.

Sloth z melancholijnym usmiechem przysluchiwal sie ozywionej dyskusji mlodszych kolegow.
Jako zatwardzialy sceptyk z domieszka cynizmu, ktorego nauczyla go obserwacja spraw
tego swiata przez ostatnie poltora stulecia, mial swoje wlasne zdanie i osobiste prognozy
ekstrapolujace w czasie stan opisany przez Jedenastke. Nie chcial jednak przerywac
wymiany pogladow mlodych ludzi, pelnych optymizmu i wiary w lepsze cechy ludzkiej
natury.

-Nie sadze, by Jednocyfrowym udalo sie dluzej niz przez kilka lal mamic osadnikow wizja
szczesliwej przyszlosci, podczas gdy rzeczywistosc przedstawiala sie wciaz niezbyt
rozowo, albo nawet coraz gorzej - kontynuowal Silva. - Ich metoda odebrania wszystkiego
na poczatku i dawania po trochu w chwilach, gdy ludzie tracili cierpliwosc, nie wydaje mi sie
skuteczna... Zreszta, na jak dlugo moglo starczyc tego, co mieli do dawania? Musialy sie
wreszcie skonczyc zapasy zywnosci przywiezionej z Ziemi, wzrastala liczba ludzi w osiedlu,
niezadowolenie musialo wzrastac w miare, jak czas uplywal, a sytuacja nie ulegala istotnej
poprawie. Jednocyfrowi, coraz starsi i mniej operatywni, musieli wreszcie przerzucic trudy
rzadzenia na barki innych.



-Nie zrobili tego dobrowolnie, jestem pewien - powiedzial Achmat z przekonaniem.

-Musieliby wyrzec sie swoich luksusow i zapasow, ktore zachowali dla siebie, oraz
wszystkiego, co zapewniala im piastowana wladza.

-Wierzysz w skuteczna rewolucje osadnikow?

-A ty - w abdykacje dyktatorow?

-No, w kazdym razie uwazam, ze znajdziemy tam logiczne i racjonalne stosunki spoleczne.
Na pewno bedzie to jakas przyzwoita, demokratyczna wspolnota pracujacych uczciwie
ludzi.

-Moge sie zgodzic z tym przypuszczeniem, lecz sadze, ze uprzednio musieli sobie taki stan
wywalczyc. Powiem nawet wiecej: jestem przekonany, ze zastaniemy osiedle w stanie
rozkwitu, a ludzi - zadowolonych z zycia i na swoj sposob szczesliwych. A ty co o tym
sadzisz, komandorze?

Sloth powoli odwrocil twarz w ich strone, wciaz usmiechajac sie ironicznie do wlasnych
mysli,

-Skad pochodzisz, Silva? - spytal.

-Z Ameryki Poludniowej...

-Znasz zapewne troche historie tego kontynentu. Czy pamietasz, by ktorys z licznych
dyktatorow rzadzacych w roznych okresach roznymi krajami ustapil dobrowolnie ze swego
stanowiska, wyrzekl sie wladzy i plynacych z niej korzysci? Zreszta, nawet wsrod naprawde
wielkich przywodcow, ideologow dobrej sprawy ludzkiego szczescia, niewielu bylo takich,
ktorzy potrafili oprzec sie checi samonagradzania sie za swe zaslugi. Rewolucjonista
Bonaparte mianowal sie nawet cesarzem... Kogoz sposrod oredownikow sprawiedliwosci
dla zwyklego czlowieka moglibysmy uznac za prawdziwie bezinteresownych? Moze
Chrystusa, moze Lenina... Kogoz jeszcze wymienilibyscie bez wahan i watpliwosci?

-Ale chyba zgodzisz sie z nami, komandorze, ze tam na dole, wszystko musialo sie zmienic,
ze nie mogl przez piecdziesiat lat przetrwac ten, sztuczny, bezsensowny system, ten
nieszczesny eksperyment na zywych ludziach?

-Nie uwzgledniacie jednego istotnego czynnika - powiedzial Sloth z nutka smutku w glosie. -
Nie doceniacie potegi klamstwa... Oparte na nim systemy sa niestety wyjatkowo trwale.
Wynika to stad, ze poslugiwanie sie klamstwem w miejsce prawdy jest o wiele latwiejsze i
efektywniejsze. Klamstwo jest elastyczne, inne na kazda okazje, dajace sie dostosowac do
biezacych potrzeb - a wiec skuteczniejsze niz prawda, ktora nie daje sie modyfikowac. Boje
sie, ze rzeczywistosc, jaka zastaniemy na tej planecie, moze dalece roznic sie od wszelkich
naszych przewidywan.



5. Autopsja, czyli prawie cala reszta prawdy o planecie Ksi

Sloth zatrzymal sie i patrzyl wzdluz brzegu jeziora w kierunku, z ktorego przybyli. Szeroki,
lagodny luk zatoki blyszczal zielenia spokojnej wody. Na przeciwleglym jej krancu, ponad
zaroslami schodzacymi do samego brzegu mozna bylo jeszcze dojrzec celujacy w zenit
dziob rakiety patrolowej, lecz byla to juz tylko cienka igielka na tle szaroniebieskiego nieba
nad horyzontem. Slonce osiagnelo najwyzszy punkt swej drogi i przyjemnie grzalo poprzez
kombinezony. Gdyby nie lekki, wilgotny powiew znad wody, byloby bardzo goraco.-
Odpocznijmy - powiedzial Sloth i zrzucil z ramienia pasek torby.

Achmat i Silva zatrzymali sie obok i wszyscy trzej wystawili twarze na ozywczy wiaterek,
ktory marszczyl lekko wode jeziora.

-Co za klimat! - westchnal Silva. - Tu dopiero mozna zyc!

-W tej strefie przez caly rok jest podobnie - dodal Achmat. - Os obrotu planety jest
nieznacznie nachylona do plaszczyzny orbity. Rok trwa kilkakrotnie dluzej niz na Ziemi, ale
jego dlugosc nie ma zadnego znaczenia, bo pory roku praktycznie nie wystepuja.

-He godzin trwa tutaj doba? - spytal Sloth. patrzac w kierunku slonca poprzez ciemne
okulary. - Osiemnascie godzin?

-Okolo szesnastu. Musimy sie pospieszyc by dotrzec przed noca do osiedla. - Achmat
sprawdzil godzine i przeliczyl czas na kalkulatorze wmontowanym w zegarek. - Zachod
slonca za trzy i pol godziny.

-Tylko szesnascie! - zdziwil sie Sloth. - No tak. Teraz rozumiem!

-Co, komandorze? - Silva przysiadl na dywaniku zielonobrunatnych porostow scielacych sie
pod ich stopami.

-Dziwilem sie, czytajac zapiski Pradziadka, ze tak niewiele napisal o zyciu prywatnym
osadnikow... A oni po prostu nie mieli na nie czasu! Dzien pracy konczyl sie o zmierzchu, a
potem szli spac. Wymarzona planeta dla tworcow nowego spoleczenstwa, bez holowizji i
masowych rozrywek, bez problemu spedzania wolnego czasu, ktorego po prostu nie ma!

"Pradziadkiem" nazwali umownie staruszka z Alfy, gdy sie okazalo, ze brak danych do
ustalenia jego tozsamosci. W notatkach rzeczywiscie trudno bylo doszukac sie szczegolow
dotyczacych osadnikow. Widac staruszek - wowczas aktywny komendant strazy, slawetna
Jedenastka, postrach glosicieli wywrotowych hasel - tak wiele czasu poswiecal na
gromadzenie zaslug i wspinania sie po szczeblach wladzy, ze po prostu niezbyt sie
orientowal, co robia ludzie w osiedlu. Znacznie lepiej poinformowany byl o obyczajach
mieszkancow bunkra.

-Nawet gdyby zanotowal wszystko dokladniej, teraz i tak nie byloby to aktualne - stwierdzil



Silva, posilajac sie koncentratem z tuby.

Jakies drobne zwierzatko wybieglo z zarosli - szara kulka siersci na szesciu szczudlowatych
nozkach - i przypadlszy do brzegu o kilkanascie krokow od siedzacych ludzi, zanurzylo w
wodzie cienki, trabkowaty ryjek.

-Podoba mi sie tutaj! - westchnal Silya, przeciagajac sie leniwie. - Moze by tak... zostac,
komandorze?

-Napisz raport, rozpatrzy sie... - usmiechnal sie Sloth. - O ile nie zmienisz zamiaru po
dokladniejszym rozejrzeniu sie w osiedlu...

-O, wlasnie. Jak sie do tego zabierzemy, komandorze? - wtracil Achmat, skubiac liscie
jakiegos zielska rosnacego przy brzegu. - Miales jakis plan dzialania...

-Przede wszystkim musimy tam dotrzec przed noca.

Wstawali niechetnie, bo nogi, odwykle od dlugich marszow, musialy dzwigac ciezar ich ciala
o kilkanascie procent wiekszy niz na Ziemi. Do tego jeszcze kazdy niosl sporo ekwipunku,
bron, zywnosc.

Sloth uparl sie, by wyladowac mozliwie daleko od osiedla, ktore bez trudu znalezli przy
uzyciu detektorow podczerwieni, obserwujac planete z orbity. Zlokalizowano je w jednym z
punktow wytypowanych jeszcze przed wyruszeniem Konwoju z Ziemi. Rejon ten byl
stosunkowo najdokladniej zbadany w czasie automatycznych sondowan. Fotomapy, ktore
przywiezli, z Ziemi, byly bardzo dokladne.

Polwysep zaczynal rysowac sie przed nimi rozdzielajac szarozielona krecha wode od nieba.
Slonce przechylalo sie ku zachodowi, swiecac im teraz prosto w oczy. Zarosla gestnialy,
siegajac do samej wody i chwilami musieli przedzierac sie posrod sterczacych z ziemi
grubszych lodyg i pni, z ktorych wyrastaly galezie, kryjace ostre, zdradliwe kolce wsrod
miesistych lisci o kolorze skorki dobrze wypieczonego chleba, albo zielonych jak woda w
jeziorze.

U nasady polwyspu zaczynaly sie wyzsze krzewy i drzewa o nieksztaltnych, gesto na wylot
podziurawionych pniach. Z tych dziur wygladaly jakies monstrualne, pierzaste stwory o
ogromnych, zoltych oczach, z niewiarygodna predkoscia uciekajace, gdy sie zblizali, lub
pod-fruwajace wyzej, tam gdzie geste korony drzew splataly sie galeziami i zamykaly nad
idacymi nieprzejrzystym stropem.

Tutaj, wsrod drzew, bylo chlodniej, szlo sie znacznie lepiej, z mniejszym wysilkiem.

Raz tylko droge przecielo im stadko wiekszych zwierzat, przypominajacych duze, plamiste
psy o wielkich glowach i miesistych, grubych ogonach jak u kangura. Przystaneli z
miotaczami gotowymi do strzalu, lecz zwierzeta zbiegly po pochylosci brzegu i zanurzyly sie



w wodzie tak, ze tylko konce ogonow sterczaly nad powierzchnia.

-To chyba... mangur cetkowany, z rodziny ogonodysznych - powiedzial Achmat.
Podrazniony moze byc niebezpieczny. Jest drapieznikiem, ale zywi sie glownie zwierzyna
wodna.

-A ty skad wiesz? - zdziwil sie Sloth.

-Czytywalem raporty o tej planecie. Na wachtach mialem sporo czasu.

Brzeg skrecal ostro w prawo, wcinajac sie w ton jeziora. Szli dalej, coraz ostrozniej i
wolniej. Zapadal zmierzch, niebo nabieralo odcienia brudnego fioletu. Nie widzieli
zachodzacego slonca, zaslaniala je gestwa lasu porastajaca srodek polwyspu. Posuwali sie
tuz nad woda, wygladzajaca sie w lustro, odbijajace kolor nieba. Ponad ton wystrzelaly
czasem, w roznych odleglosciach od brzegu, fontanny wody lub jakis podluzny, obly ksztalt
zataczal wysoka parabole i znikal znowu pod powierzchnia.

Las skonczyl sie nagie, odslaniajac rozlegla rownine, porosnieta niska roslinnoscia, Teren
wznosil sie lagodnie w kierunku srodka polwyspu, przechodzac w rysujace sie na
horyzoncie nagie wybrzuszenie... To musialo byc wzgorze, wspominane tak czesto w
zapisie Pradziadka. Sloth dal znak, by sie zatrzymali. Slonce zaszlo juz pol godziny temu,
zmrok gestnial szybko.

-Pojdziemy dalej brzegiem jeziora, w kierunku konca polwyspu - powiedzial Sloth
rozgladajac sie po rowninie.

Sciemnialo sie szybko. Przedarli sie przez pas gestych, kolczastych zarosli, za ktorym
rozciagalo sie ogromne pole porosniete niskimi, posadzonymi w rzedach, ciemnozielonymi
kepkami roslin. Achmat wysunal sie do przodu i siegnal do najblizszego krzaka. Ogladal
przez chwile zerwany ped.

-Jestesmy w domu! - powiedzial, podajac go Slothowi. - To kartofle.

Pole kartofli siegalo do samego brzegu jeziora. Szli dalej jego skrajem, rozgladajac sie
czujnie.

-Tam! - wskazal nagle Silva. - Co to moze byc?

Wsrod pola, o jakies dwiescie metrow od nich, widnial ciemny, stozkowaty ksztalt. Obok
niego poruszala sie jakas zgarbiona sylwetka.

-Achmat - powiedzial Sloth cicho. - Zobacz z bliska.

Posuwajac sie na czworakach wzdluz bruzdy miedzy rzedami kartoflanych krzewow,
Achmat zblizyl sie do stozkowatego obiektu. W gestym juz mroku dostrzegl niski szalas z



galezi wiazanych witkami pnaczy. Ktos wpelzl do srodka, skad slychac bylo lekkie
postukiwania, jakby patykiem o blache.

Z szalasu wynurzyl sie czlowiek. Nie byl mlody, plecy mial zgarbione i postekiwal prostujac
grzbiet. W jednej rece trzymal blaszane naczynie, w drugiej - cos w rodzaju lyzki
wystruganej z drewna. Potoczyl wzrokiem wokolo, wypatrujac czegos w kartoflisku, a
potem, jakby uspokojony, zgial sie w pol i z powrotem zniknal pod daszkiem z galezi.

Achmat odczekal jeszcze kilka minut i wycofal sie powoli o kilkanascie metrow, a potem,
nisko schylony, pobiegl w strone towarzyszy.

-To pewnie dozorca pilnujacy pola - powiedzial, kladac sie w bruzdzie obok Slotha.

-Tylko jeden?

-Chyba tak. Szalas jest bardzo maly, dwoch by nie wlazlo.

-Trzeba z nim porozmawiac - zadecydowal Sloth. - Chodzmy.

-Zobaczy, ze nie mamy numerow! - zaniepokoil sie Achmat.

-Nic nie szkodzi. Kiedy opowie, ze widzial Nienumerowanych, nikt mu i tak nie uwierzy.

Wstali i ruszyli bruzda w kierunku szalasu. Nac ziemniakow szelescila o tkanine
kombinezonow. Czlowiek w szalasie musial uslyszec nadchodzacych, bo wyskoczyl stamtad
nagle podnoszac dlon do ust. Rozlegl sie wysoki, przejmujacy gwizd, ktory urwal sie
natychmiast.

-Ej, czego wy tam?... - glos jego drzal lekkim niepokojem. - Straszycie czlowieka po nocy!
Jak chcecie kartofli, to nakopcie sobie, tylko z brzegu, jeden caly rzad, albo dwa, i potem
wyrownac bruzde, zeby nie bylo widac...

-Pozwalasz? - spytal Sloth.

-A jak nie pozwole to co, nie wezmiecie? - zasmial sie nerwowo dozorca. - To i tak przeciez
nie moje tylko wspolne. Malo to ludzie nakopia po nocach...

-A od czego tu jestes? Masz pilnowac, czy nie?

-Mam odpedzac maagury i trykwy. O ludziach nikt nic mi nie mowil - znow sie rozesmial
ulegle, pojednawczo.

-Mangury? Przeciez one nie zra kartofli - wlaczyl sie Achmat. - One zeruja w wodzie.

-W wodzie tez. A kartofle... Moze kiedys, jak nie bylo, to nie zarly. One zra wszystko,
nawet jeden drugiego. Widzialem, jak Jeden lamane przez Dwanascie strzelal do



mangurow. One zawsze chodza stadem. Zabity upadl, a tamte od razu rzucily sie zrec go.
Na kawalki rozdarly. Jeden lamane przez Dwanascie musial od razu cale stado wystrzelac,
zeby zostalo troche miesa. Bylem na nagonce. Dostalem kawalek. Delicje!

-A ty, tutaj, czym je odpedzasz?

-Gwizdkiem. Boja sie tego.

-Moglbys zapolowac, jesli takie smaczne.

-Kiedy mowie, ze stadem chodza. I z czego strzelac? A poza tym, to przeciez zabronione!

-A Jeden lamane przez Dwanascie moze?

-On Wszystko moze, bo to syn Jedynki. Dwunasty, ale syn. A wy, co? Moze... klusujecie?

Cofnal sie nagle, choc i tak stali z dziesiec metrow od niego.

-Nie boj sie. Ani po kartofle, ani Rysowac nie przyszlismy.

-No, to po co? - zdziwil sie szczerze.

-Porozmawiac. .

-Aa... No, to siadajcie. Porozmawiac. Ze mna. O czym? - zaniepokoil sie nagle. - Wy ze
strazy? Ja... nigdy zadnych klusownikow tu nie widzialem, naprawde!

Podeszli blizej i kazali mu usiasc. Poslusznie klapnal przed szalasem, a oni otoczyli go
polkolem. W ciemnosci widac bylo tylko zarys postaci i nie bylo obawy, ze dostrzeze brak
numerow.

-Jaki masz numer? - spytal Sloth.

-Dwa tysiace trzysta dwa lamane przez trzy.

-Aha. To znaczy, twoj ojciec przylecial tu z Ziemi.

-Przywiezli go, dranie! Ale my sie im nie damy!

-Komu?

-Jak to - komu? Jest tylko jeden wrog. Ci z Ziemi!

-Kartofli nie mozesz obronic, a tych z Ziemi chcesz odeprzec?

-Od tego mamy straz. Oni nas obronia.



-A gdybysmy to my byli z Ziemi?

-E, tam. Nie zartuj - wzdrygnal sie dozorca.

-No, to jestesmy.

-Glupio zartujesz. Oni sa zupelnie inni. Wy jestescie zwyczajni ludzie z osiedla.

-Ci z Ziemi tez sa podobni.

-To zalezy, ktorzy. Ci, co pracuja, sa podobni. Ale wynedzniali, glodni i niesklonni do zartow.
Ich zreszta nikt by tu nie puscil. Sa w niewoli Wladcow i Dozorcow.

-Tutaj tez sa wladcy i straznicy.

-Nasza wladza jest dobra, bo pozwala nam pracowac i mozemy jesc codziennie, a nawet
dwa razy na dzien. A nasi straznicy bronia nas przed okrutnymi Dozorcami z Ziemi.
Okropnie bym nie chcial urodzic sie tam... Jakie to szczescie, ze ojca wywiezli tutaj, na
nasza planete...

-Tam jest zupelnie inaczej niz myslisz - powiedzial Silva.

-Wiem... Na pewno jest inaczej. Duzo gorzej niz moge sobie wyobrazic. Ci biedni niewolnicy
pracuja po osiem godzin na dobe, a my tylko po szesc i na odpoczynek zostaje nam az
dziesiec... Oni maja Dzien Wdziecznosci co siedem dni, a my - co dwanascie... Wspolczuje
tym biedakom... Moze kiedys bedziemy dosc silni, by im pomoc, wyzwolic ich z tyranii
Wladcow i Dozorcow... Ale na razie jest nas zbyt malo. Musimy ciagle pracowac, bez
wytchnienia pracowac, by ich kiedys wyzwolic z tego jarzma... Byloby nam tu jeszcze lepiej,
gdybysmy nie musieli tak pracowac dla obrony przed tym samym wrogiem, ktory ich gnebi i
nam zagraza.

Skonczyl tyrade i patrzyl przez mrok, kolejno na kazdego z przybyszow.

-Dobrze odpowiadalem? - baknal niesmialo.

Zrozumieli, ze wzial te rozmowe za rodzaj egzaminu czy testu ideologicznego.

-A czego sie spodziewasz? Awansu? - spytal Sloth.

-Myslalem, ze... moze to w zwiazku z moim podaniem... o zwolnienie z Dobrowolnych
Darow...

-W kazdym razie, dobrze mowiles. Mozesz spac spokojnie.

Wstali kolejno i ruszyli bruzda do konca kartofliska, gdzie zaczynaly sie krzewy. Tutaj
przespali sie nieco, by przed Wschodem slonca ruszyc w dalsza droge.



Teren przed nimi ukladal sie faliscie. Wspinali sie na niskie pagorki i schodzili w rozlegle
doliny, pokryte siatka uprawnych pol. Mozna bylo rozpoznac kilka gatunkow ziemskich
warzyw oraz jakies miejscowe rosliny, posadzone w rownych rzedach. Tam, gdzie grunt
obnizal sie, lezaly miejscami szare platy mgly. Gestszy tuman okrywal brzeg jeziora. Slonce
nie wzeszlo jeszcze, oswietlajac spod horyzontu wiszace nisko obloki i nadajac im
pomaranczowo-zolty odcien.

Gdy staneli na szczycie kolejnego pagorka, oczom ich ukazal sie zarys sporego
wzniesienia, ciagnacego sie poprzecznie do ich drogi. Po lewej stok wzgorza wylanial sie
dosc stromo z gaszcza zarosli i wspinal do szczytu widniejacego wyraznie na tle nieba
Dalej, na prawo, w kierunku jeziora, stok opadal lagodnie, zanurzajac sie w gestsza mgle.
Po prawej stronie szczytu, nieco ponizej, rysowala sie ciemna bryla jakiejs oblej, prawie
kulistej budowli. Przypominala ogromna ludzka glowe, zwrocona twarza ku jezioru. Ponizej
na prawo od niej, od polowy widocznej czesci stoku az do zamglonego podnoza mozna bylo
dostrzec kanciaste zarysy mniejszych bryl, rozmieszczonych tarasowate na roznych
poziomach. To musialy byc domy osiedla.

-Wyglada zupelnie niezle - powiedzial Silva, zatrzymujac sie obok Slotha. - Bardzo ciekawe
rozwiazanie urbanistyczne.

-Co to jest, tam, pod szczytem? Wyglada jak ogromne popiersie - zastanawial sie Achmat,
wytezajac wzrok. - Zdaje sie, ze widze zarys ludzkiego profilu.

-Idziemy! - przynaglil Sloth.

Za ich plecami wstawalo slonce. Jego promienie rozswietlaly stok wzgorza, wydobywajac z
niego szczegoly ksztaltow poszczegolnych budynkow. Mgla znikala szybko, osuwajac sie w
dol stoku, jakby wycofywala sie nad woda.

-Widzisz, komandorze! Poradzili sobie bez niczyjej pomocy. Jest im tu naprawde dobrze.
Czuje, ze napisze ten raport...

Szli dalej w kierunku wzgorza, schodzac teraz na rozposcierajaca sie wokol niego
plaszczyzne. Szczegoly zabudowan widac bylo coraz lepiej. Bryla pod szczytem wzgorza
okazala sie rzeczywiscie ogromnych rozmiarow posagiem, przedstawiajacym ludzka glowe.
Ponizej staly okazale budynki z kamienia i drewna, o matowo polyskujacych oknach. Bylo
ich kilkadziesiat, stojacych luzno i otoczonych zielenia. Nizej, u podnoza stoku, budynki byly
skromniejsze, rozmieszczone ciasniej przy waskich uliczkach. Moglo ich byc kilkaset, lecz
trudno bylo sie zorientowac w dokladnej ich liczbie, bo okalaly wzgorze i czesc ich ukryta
byla po drugiej jego stronie.

-Piecdziesiat lat, to bardzo dlugo. Pracowici ludzie moga w tym czasie zbudowac wspaniale
rzeczy - zachwycal sie Silva. - Niepotrzebnie obawialismy sie o nich. Mieszkaja tu lepiej, a
przynajmniej me gorzej niz na Ziemi. Wszystko zmienili od czasow, ktore nasz Pradziadek



opisal w swoim dzienniku...

Sloth wciaz milczal, patrzac w kierunku cofajacej sie mgly. Rzedla coraz bardziej i teraz
przebijal przez nia jakis regularny, geometryczny rysunek jasniejszych plam
rozmieszczonych wzdluz prostych linii wokol centralnego, kwadratowego pola, na
plaszczyznie ciagnacej sie miedzy wzgorzem a brzegiem jeziora. Slonce wyszlo zza chmur,
od ladu nadbiegl suchy, cieply powiew.

-Popatrzcie tam - powiedzial Sloth, wskazujac reka.

Achmat i Silva oderwali zachwycony wzrok od wesolo podswietlonej sloncem dzielnicy
willowej i spojrzeli w prawo.

Spod woalu rozplywajacej sie mgly wynurzaly sie dlugie rzedy ciasno obok siebie
ustawionych szarych kopczykow. Wokol nich widac bylo poruszajace sie postacie ludzkie.

-To sa wlasnie ci pracowici ludzie, o ktorych mowiles - powiedzial Sloth, ujmujac Silve za
ramie. - Oni zbudowali te piekne domy.

Wszyscy trzej stali teraz, zwroceni twarzami w strone jeziora. Mgla zniknela zupelnie,
odslaniajac ciagnace sie, jak okiem siegnac, wzdluz brzegu jeziora, nie konczace sie rzedy
tysiecy szarych, niskich lepianek.

-Czy nadal sadzicie, ze nasza podroz nie byla potrzebna? - Sloth usmiechal sie smutno, nie
odrywajac oczu od osiedla. - Owszem, duzo sie zmienilo przez tych piecdziesiat lat. Tylko,
ze zmiana nie zawsze musi oznaczac poprawe. Dla tych na dole zmienilo sie niewiele...
Moze tyle tylko, ze zdazyli oblepic glina swoje szalasy z galezi...

-Jak oni to robia? - mruknal Achmat, wskazujac glowa w/gorze. - Jak zmuszaja tych ludzi
do pracy i posluszenstwa? Przeciez... chyba juz nie maja nic do dawania...

-Na pewno. Teraz raczej... biora, niz daja.

-Ale dlaczego... ci ludzie... godza sie na to?

-Nie ma trwalszych systemow, niz te, ktore opieraja sie na falszu. Zadaj pare pytan
ktoremukolwiek z nich, a dowiesz sie niespodziewanych rzeczy...

-Co zrobimy dalej, komandorze?

-Rozdzielimy sie. Ukryjcie porazacze pod kombinezonami. Mysle, ze poradzimy sobie w
pojedynke. Czy kazdy ma pojemnik z gazem i filtr do oddychania? W porzadku. Ty, Achmat,
pojdziesz do dzielnicy willowej. Silva pokreci sie w okolicy tej... glowy pod szczytem.
Nikomu ani slowa o nas, zadnych wyjasnien, tylko sluchac i rejestrowac. Sprawdzimy
lacznosc.



Poprawil odbiornik w uchu i przekrecil mikrofon imitujacy zapiecie kombinezonu na piersi.

-Idziemy - powiedzial. - Srodkow obronnych nalezy uzywac tylko w ostatecznosci. Gdy dam
sygnal, spotkamy sie w tym miejscu.

Waska, piaszczysta uliczka Sloth wyszedl na kwadratowy plac, rozciagajacy sie posrodku
osiedla. Ludzie zaczynali pojawiac sie przed domami, odslaniali workowate zaslony w
otworach drzwi i okien, wynurzali sie z wnetrza ciemnych lepianek, wystawiajac do slonca
sniade, opalone twarze. Nie wygladali na niedozywionych. Mezczyzni nosili dosc obfite
brody i wasy, wszyscy mieli dlugie wlosy, rozpuszczone lub powiazane w warkocze i wezly.
Niektorzy myli sie przy studni na rynku, ciagnac wode blaszankami uwiazanymi na drutach.

Ubrani byli roznie... Starsi ludzie nosili kombinezony podobne do tych, w jakie zaopatrzono
zaloge Slotha. Ubrania byly podniszczone, lecz trzymaly sie niezle jak na piecdziesiat lat
uzytkowania. Mlodsi mieli na sobie proste ubiory z tkanin sporzadzonych prawdopodobnie z
miejscowych wlokien roslinnych, przypominajacych grube tkaniny, uzywane powszechnie do
wyrobu spodni roboczych w czasach staro-amerykanskich.

Pozdrawiali sie podniesieniem dloni i jakims wykrzyknikiem, brzmiacym jak krotkie "ha!"
Sloth zauwazyl, ze wielu z nich nosi wlosy opadajace na czolo, jakby celowo dla zasloniecia
numeru, sam wiec takze nagarnal dlonia pare kosmykow na swoje niezbyt dokladnie
wymalowane cyfry.

Przeszedl skrajem rynku i skrecil w waska uliczke pomiedzy domkami wyraznie chylacymi
sie ku ziemi, o spekanej gesto powierzchni glinianej polepy. Uliczka byla prawie pusta, tylko
gdzieniegdzie na progach domow widzial siedzacych ludzi, przewaznie starych mezczyzn i
kobiety. Sloth szedl powoli, odprowadzany sennymi spojrzeniami starcow. Przy jednym z
nich, siwym i bezzebnym, zatrzymal sie na chwile.

"Ten bedzie dobry" - pomyslal i rozejrzal sie dokola. W poblizu nie bylo nikogo wiecej.

-Ha! - powiedzial, unoszac dlon. - Jak zdrowie?

Staruszek podniosl na niego lagodne, jasnoniebieskie oczy i przygladal mu sie przez chwile,
jakby usilujac sobie przypomniec, czy zna twarz Slotha.

-Uu, zdrowie! - powiedzial, sepleniac - Jakie tam zdrowie, synu. Bylo, przeszlo...

Sloth zblizyl sie i odczytal z trudem blekitny numer wsrod pomarszczonych faldow skory na
czole starca. Bylo to czterysta trzydziesci piec, albo moze szesc, ostatnia cyfra byla niezbyt
wyrazna.

Nachylil sie nad staruszkiem i sciszonym glosem zaproponowal konfidencjonalnie:

-Napilby sie dziadek ze mna?



-Uu, a jaki tam ja dziadek... Dzieci nie mam, to i wnukow tez nie... Ale... Napic, to napic.
Czemu nie? Tylko dlaczego? Po co ja ci potrzebny, ze chcesz ze mna wypic?

-O, tak po prostu. Od swieta.

-Uu, tez mi swieto... U mnie kazdy dzien jak swieto, ale wam takie swieto to nie swieto...
Jak sie bylo tam, to byly swieta, oj, byly... Ale tutaj...

-Gdzie: "tam", dziadku? - Sloth wydobyl z torby plastikowa butelke i dwa male naczynia.

-Ano... - staruszek zawahal sie na chwile. - A co ty za jeden, ze tak pytasz? Pokaz
numerek!

Sloth odslonil czolo, a staruszek patrzyl przez chwile, wytezajac wzrok.

-Dziwny jakis ten twoj numer, ale... chyba nie jestes ze strazy, co?

-Nie jestem. Prosze! - Sloth podal napelniony kieliszek i przysiadl na progu obok starca. -
Za tamte czasy, co dziadek mowil!

Staruszek ujal obiema rekami podane naczynie i zblizyl do ust. Dlonie trzesly mu sie nieco.

-A w czym ty mi dajesz pic, synu? - popatrzyl nagle, na plastikowa szklaneczke. - Skad ty
to masz?

-Niech dziadek nie pyta, tylko pije - powiedzial Sloth, by zyskac na czasie i odwrocic jego
uwage od naczynia.

Starzec upil lyk, posmakowal, a potem uwaznie Spojrzal na Slotha.

-Dobre - powiedzial. - Sam to robisz?

-Uhm...

-Lzesz. Moze jestem troche slepy i gluchy, ale smaku jeszcze nie stracilem. Za dobre, jak
na samogon. Ale daj jeszcze troche - powiedzial, usmiechajac sie blogo i podstawiajac
oprozniony kieliszek.

-Dziadek... pamieta Ziemie? Oczy starca pobiegly czujnie w lewo, potem w prawo.

-Tss! Cicho badz! - powiedzial. - Czego chcesz? Po co tutaj przyszedles? Ze strazy cie
przyslali? Czego chcecie ode mnie? Ja nikomu, nigdy, ani slowa! Co, moze chcecie mnie
stad... Nie, nie mozecie tego zrobic, ja zawsze bylem w porzadku, dzieci nie
wychowywalem, z nikim nie gadalem...

-Spokojnie, dziadku - Sloth polozyl mu dlon na ramieniu. - Wejdzmy do domu. Mozna?



Stary podniosl cie powoli i odchyliwszy bura zaslone w wejsciu, zniknal w mrocznym
wnetrzu. Sloth wszedl za nim.

Slabe swiatlo, wnikajace przez male okienko, padalo na ubita gliniana podloge, na ktorej
pod jedna ze scian rozposcieralo sie legowisko z suchych lodyg, przykryte szara plachta.
Na srodku stal niski stolik sklecony z jakichs kawalkow drewna, zastawiony starymi
aluminiowymi puszkami.

-Siadaj - powiedzial staruszek wskazujac Slothowi miejsce na skraju legowiska. - O co
chodzi?

-Powiedz mi, jak to bylo tutaj, kiedy przylecieliscie z Ziemi?

-Jak bylo? A co, nie uczyli cie w szkole? Co ja ci bede mowil, w Ksiazce przeczytaj.

-W jakiej ksiazce?

-No, przeciez tylko jedna jest. Cos ty, synu, dziwny taki jestes?

-Bo ja chce wiedziec, jak bylo naprawde.

-Jak bylo, tak bylo... - powtorzyl dziadek przedrzezniajace. - Jak bylo, tak bylo. W Ksiazce
jest napisane, kazdy czytal i wie.

-Ale powiedz...

-Zwyczajnie bylo. Ciezko bylo, ale pracowalismy. Komitet dawal jedzenie, a my
pracowalismy... Wszystko, co mamy - to nasza praca. Teraz jest juz dobrze, ale bylo
bardzo trudno... Teraz jest bardzo dobrze.

-Lepiej, niz bylo na Ziemi?

Staruszek znow spojrzal podejrzliwie. Jego jasne oczy blyskaly spod siwych brwi. Mierzyl
nimi Slotha przez chwile, nim odpowiedzial.

-Kazdy wie, ze lepiej. Zwyklemu czlowiekowi nigdzie nie moze byc lepiej, niz tutaj. Tu jest
najlepiej i coraz lepiej.

-A tam... jak jest?

-Gdzie "tam"?

-No, na Ziemi.

-Ech, nudzisz. Daj jeszcze troche tego... Wypil nastepny kieliszek smakujac dlugo kazdy lyk.



-Juz wiem... - mruknal po chwili. - To jest podobne do... dzynu.

-Co powiedziales?

-Nic, nic. Cos mi sie zdawalo. Pewnie pedzone z karapaku, albo z burwy ?

-No, wiec jak tam bylo? Bardzo zle? To dlatego uciekliscie tutaj, ze bylo bardzo ciezko?

-No, widzisz! Przeciez wiesz! - ucieszyl sie staruszek. - Tam bylo okropnie, najgorzej jak
moze byc.

-Opowiedz cos o tym.

-Uu, pamiec nie ta, synu - powiedzial, chytrze sie usmiechajac. - Jak chcesz, to dam ci
Ksiazke, przypomnisz sobie... Zaraz zawolam Kirka, on ma Ksiazke... Moze ci nawet sam
opowie. Zawsze dobrze sie uczyl.

-Kto to jest Kirk?

-Wnuk mojego... ehm... zmarlego przyjaciela. Mieszka tu, naprzeciwko. Zaczekaj.

Wstal z wysilkiem i poczlapal do drzwi. Krzyknal cos w strone ulicy, raz i drugi, a potem
wrocil na swoje miejsc. Po chwili kotara w wejsciu uchylila sie i mlody, moze
dwudziestoletni chlopak ukazal sie na tle jasnego otworu.

-Wolales mnie, Pak? - zapytal, patrzac nie przywyklymi do mroku oczami. - O, ktos tu jest z
toba. O co chodzi?

-Przynies Ksiazke. A to... to jest kuzyn mojej starej.

-Kuzyn? - zdziwil sie Kirk. - Nigdy nie widzialem tu zadnego twojego kuzyna.

Zniknal na dwie minuty. Wrocil z plikiem arkuszy zeszytych drutem.

-Po co ci Ksiazka?

-On chcial sobie cos przypomniec - powiedzial stary wskazujac na Slotha. - A moze mu
opowiedz? Pochwalilem cie, ze byles najlepszy z historii.

Chlopak mial na czole numer tysiac sto czterdziesty trzeci lamany przez jeden lamany przez
dwa.

-Lubilem, historie. To bylo fajne. Od dziecka chcialem byc straznikiem, ale to trudno, kiedy
sie ma nieodpowiedni numer. Co chciales przypomniec sobie z Ksiazki? Walke z dywersja
Krwawych Dozorcow, czy moze udaremnienie zamachu Zdradzieckiej Grupy Jedenastki?



-Nie. Chcialem... przeczytac. Jak to bylo... na poczatku.

-Ach, Wyzwolenie z Okowow? Pamietam, to jedna z pierwszych lekcji... Dostalem z tego
bardzo dobry z minusem. Minus za to, ze nie pamietalem, ilu bylo Dozorcow... To bylo tak...

Usiadl naprzeciw Slotha i Paka, na podlodze, i odchyliwszy do tylu glowe, przymknal oczy,
jakby przypominajac sobie wyuczona kiedys lekcje.

-"Dozorcy przywiezli dwadziescia stalowych cylindrow, w ktorych uwiezieni byli ludzie,
schwytani podstepem i przywleczeni na te planete. Mieli pozostawic ich tutaj i odleciec
swymi rakietami z powrotem na Ziemie, by dalej gnebic jej -mieszkancow praca ponad sily,
w nieludzkich warunkach, stloczonych w kamiennych murach, glodujacych, duszacych sie
zatrutym powietrzem, trujacych sie skazona woda...

Biedni mieszkancy Ziemi, pracujacy ciezko dla grupy wyzyskujacych ich Wladcow i
Dozorcow, bezsilni i bezradni wobec tortur i ucisku, probowali buntowac sie przeciwko
swym przesladowcom. Jednak sila Wladcow i Dozorcow, ktora uzyskali dzieki pracy tych
biednych ludzi, byla zbyt wielka, by mozna bylo sie jej przeciwstawic. Tych, ktorzy
probowali walczyc z Wladcami, pakowano do stalowych cylindrow i wysylano na inne
planety, gdzie gineli, pozbawieni srodkow do zycia. A jesli komus udawalo sie przezyc i
praca wlasnych rak stworzyc na planecie znosne warunki. Dozorcy przybywali, by odebrac
im to wszystko, co stworzyli, albo chwytac ich i zabijac, by pobierac ich zywe serca i
watroby do przeszczepiania Wladcom i Dozorcom, chorujacym, z nadmiaru jedzenia i
alkoholu. Czasem tez wysaczali krew z zywych ludzi, by wstrzykiwac ja sobie, dla poprawy
samopoczucia... Te ludzkie potwory gnebiace ludzi na Ziemi, przywiozly na nasza planete
transport ludzi, aby uczynic z nich obiekt hodowli i wyzysku.

Ale bylo wsrod zeslancow Dziesieciu Bojownikow pod wodza Bohaterskiej Jedynki. To oni
pokonali przewazajaca liczbe Dozorcow, rozbrajajac ich i odbierajac im wszystko, co mieli
ze soba na podroz powrotna. Bohaterowie Pierwszej Dziesiatki uwolnili nieszczesnych
zeslancow ze stalowych cylindrow i staneli na ich czele, by poprowadzic ich ku szczesciu i
dobrobytowi, jakiego nie zaznali nigdy w potwornej niewoli Wladcow i Dozorcow na Ziemi.

Ale niech nikt nie mysli, ze walka jest skonczona! Wladcy i Dozorcy nie rezygnuja tak latwo!
Kiedys znow pojawia sie tutaj, by zapanowac nad nami sila albo podstepem, oszustwem lub
obludna namowa, roztaczajac przed nami klamliwe wizje szczesliwego zycia ludzi na Ziemi.
Lecz my, potomkowie tych, ktorym udalo sne uniknac piekla, bedziemy bez wytchnienia
bronic tego, co wywalczyli dla nas Bohaterowie Pierwszej Dziesiatki pod wodza Genialnej
Jedynki, ktorym chwala i czesc niech bedzie wieczna!

Badzmy czujni! Oprawcy z Ziemi gotuja sie wciaz by odebrac nam nasze wspaniale
osiagniecia, nasze szczesliwe, spokojne zycie! Pamietajmy zawsze, ze tylko kierujac sie
swiatlem madrosci Genialnej Jedynki, zdolamy uchronic sie przed naszymi gnebicielami!"



-Brawo, brawo! - zaskrzeczal Pak, dobrze juz podchmielony. - Zrobisz kariere, chlopcze!
Masz znakomita pamiec, ani jednego niewlasciwego slowa!

Sloth usmiechal sie w milczeniu, obserwujac mlodego czlowieka, ktorego oczy blyszczaly
jeszcze od zapalu, z jakim wyglaszal z pamieci rozdzial podrecznika.

-Dziekuje ci - powiedzial wreszcie do Kirka. - To bylo pieknie powiedziane. Czy mozesz
pozyczyc mi Ksiazke?

-Oczywiscie. Wszyscy powinni ja czytywac, jak najczesciej. Po to przeciez uczymy sie
czytac! Ale... ja musze juz isc. Jeszcze nie bylem na wzgorzu, a dzis jest przeciez Dzien
Wdziecznosci.

Wyszedl, a Sloth obejrzal otrzymana ksiazke. Byla powielona przy pomocy drukarki
komputerowej, mocno sfatygowana i miejscami podarta.

-Posluchaj, Pak - powiedzial do starca. - Ty przeciez wiesz, ze tam, na Ziemi, jest inaczej
niz pisza tutaj! Ty tam byles!

-Och, mowilem ci juz, nie pamietam szczegolow! Wiem tylko, ze tutaj jest najlepiej i nigdzie
lepiej byc nie moze... Jesli ktos ci mowi, ze na Ziemi nie ma Wladcow i Dozorcow, ktorzy
gnebia i katuja reszte ludzi, to nie sluchaj go. A juz w zadnym razie, nie powtarzaj... jesli
chcesz dozyc tutaj mojego wieku i miec sie nie najgorzej. Mlody jeszcze jestes, kawal zycia
przed toba. Nie interesuj sie tymi sprawami, to nie jest... bezpieczne. Po co maja cie
posadzac, ze jestes... szpiegiem z Ziemi?

-A jesli jestem? - usmiechnal sie Sloth.

-E, tam. Ziemia... - starzec przymknal metne teraz, pijane oczy. - Ziemia jest bardzo daleko
i nic nie moze nam po... zrobic! - poprawil sie szybko, przytomniejac nagle i rozgladajac sie
z lekiem.

-Nie boj sie, Pak! - powiedzial Sloth, wstajac. - Ziemia jest wszedzie tam, gdzie sa ludzie,
ktorzy ja pamietaja. A to, co piles, to byl prawdziwy dzyn!

Wyszedl szybko, z ksiazka pod pacha, pozostawiajac starca z mina wyrazajaca zupelna
dezorientacje.

Achmat skrecil pomiedzy pierwsze domy a Silva poszedl dalej, az do drogi, wylozonej
kamiennymi plytami, wiodacej z osiedla poprzez srodek dzielnicy willowej az do stop
ogromnego posagu Glowy pod szczytem wzgorza. Skreciwszy w te droge, Silva wmieszal
sie w potok ludzi zmierzajacych w gore, w strone posagu. Szli pojedynczo albo rodzinami,
niosac na plecach wypelnione czyms worki i torby. Niektorzy ciagneli za soba male wozki na
dwoch kolkach, sklecone z drewna i wyplatane galazkami przypominajacymi wikline.



U wylotow uliczek, dochodzacych do drogi spomiedzy domkow i willi, stali pojedynczo lub
parami mezczyzni wsparci na dlugich, drewnianych palkach i bacznie obserwowali idacych.
Silva przeszedl umyslnie blisko jednego z nich i spojrzal na jego numer. Skladal sie on z
trzech czesci: dwie cyfry lamane przez cos tam i jeszcze raz przez cos.

"Straznik, wnuk straznika. - pomyslal Silva. - Zdaje sie, ze wladza jest tu przywilejem
dziedzicznym".

-Ej, ty, tam! - uslyszal nagle za soba.

Drgnal wewnetrznie, ale szedl dalej, nie ogladajac sie za siebie. Paru sposrod idacych
obejrzalo sie, ktos przystanal.

-Ty, w czystym kombinezonie!

Silva uslyszal kroki za soba, jakas reka spadla na jego ramie. Zatrzymal sie.

-Do mnie mowisz? - spytal, odwracajac sie powoli.

Zobaczyl twarz straznika, ktorego mijal przed chwila.

-Do ciebie. - Straznik spojrzal przelotnie na czolo Silvy. Dokad to, z pustymi rekami?

-Tam - powiedzial Silva, wskazujac glowa w strone posagu.

-On jest ze mna - powiedzial jakis starszy mezczyzna, potrzasajac duzym workiem, ktory
niosl. - To moj brat.

Straznik porownal numery.

-Jaki tam brat! - powiedzial z powatpiewaniem, puszczajac ramie Silvy.

-Cioteczny, panie straznik! - mruknal tamten, biorac Silve pod lokiec. - Chodz, Bent.

O kilkanascie krokow dalej puscil lokiec Silvy i zmruzywszy oko powiedzial:

-Dzis ja tobie, jutro ty mnie!

Szli dalej obok siebie. Silva patrzyl na posag. Przedstawial glowe mezczyzny o malych
oczach, z dluga broda i wasami. Na jego czole widniala wykuta wielka cyfra "l". W miare
zblizania sie do posagu dostrzegl, ze jest on zbudowany z odrebnych, mniejszych i
wiekszych bryl kamiennych, podobni t jak egipskie piramidy.

-Nie lubisz straznikow? - spytal ostroznie mezczyzne z workiem.

-Nie lubie, jak sie czlowieka czepiaja bez powodu - mruknal - ale co bysmy zrobili bez nich



gdyby przylecieli tamci...

-Kto?

-No, przeciez wiesz, kto moze przyleciec. Ci obrzydliwcy, oprawcy, gnebiciele! - W jego
oczach zapalil sie autentyczny plomien nienawisci. - Zeby ich baradarak rozszarpal!

W miejscu, gdzie potezna glowa wyrastala ze zbocza, Silva zauwazyl maly w porownaniu z
posagiem szary budynek. Przy nim konczyla sie droga. Ludzie podchodzili do stojacych
przed budynkiem straznikow i pod ich czujnymi spojrzeniami oprozniali swoje worki i torby
do skrzynek, ustawionych na placu. Straznicy notowali cos skrzetnie, ludzie odchodzili i
wracali droga ku osiedlu, zwijajac puste torby. Co pewien czas straznicy odnosili napelnione
skrzynki do wejscia budynku, gdzie odbieral je ktos z wnetrza.

Obok budynku Silva zauwazyl stojacy samochod terenowy. Pojazd byl w stanie kompletnej,
ruiny, lecz w pewnej chwili, gdy Silva zatrzymal sie na skraju placu, ktos uruchomil silnik i
ruszyl, zakrecajac ostro i trabiac na pieszych, pomknal w dol po kamienistej drodze, z
jazgotem zelastwa i rykiem klaksonu.

Kilka osob, odskakujac w ostatniej chwili na pobocze, cudem uniknelo potracenia.

-Co to za wariat? - spytal Silya przypadkowego towarzysza, ktory wracal wlasnie z
oproznionym workiem.

Mezczyzna spojrzal na niego ze zgroza i rozgladajac sie trwoznie dokola, wyszeptal:

-Co ty? Nie poznales? Przeciez to byl Trzy lamane przez jeden, syn Trojki! Samego
Morlena!

-Ale... przeciez omal ze nie rozjechal paru osob tym straszliwym gratem! A straznicy nawet
go nie zatrzymali!

Mezczyzna patrzyl na Silve wciaz tym samym spojrzeniem, pelnym swietego oburzenia.

-Jak to? Zatrzymac? Przeciez to syn Trojki!

-A kimze on jest, ze wszystko mu wolno?

-Czys ty, chlopie, zwariowal? Pytasz, kim on jest? On jest synem Trojki, i nie musi byc nikim
wiecej!

Wyjasniwszy te kwestie, mezczyzna odwrocil sie nagle, pozostawiajac Silve z niezbyt
madra mina.

Od strony posagu zachrypialo cos nagle i potezny glos megafonu osadzil na miejscu leniwie
wedrujacy tlumek wchodzacych i schodzacych.



"Witamy was w Dniu Wdziecznosci i dziekujemy za wasza ofiarnosc, ktora uznajemy za
poparcie i uznanie dla naszych wysilkow - mowil megafon, umieszczony w szczelinie miedzy
wargami posagu. - Wasze Dobrowolne Dary posluza dla umocnienia naszych sil obronnych
przeciw zakusom wrogiej planety. Jak wiemy z pewnych i sprawdzonych zrodel, wrogie
zamiary oprawcow z Ziemi wzmagaja sie ostatnio... Musimy wiec zewrzec nasze szeregi,
by bronic zdobyczy, ktore kosztowaly nas tyle wysilku i wyrzeczen.

Nie pozwolimy uczynic sie niewolnikami, jak ci nieszczesliwcy, ktorzy mieszkaja na Ziemi i
cierpia ucisk swych Wladcow i Dozorcow. Obronimy nasz szczesliwy, dostatni swiat, ktory
ku lepszemu jutru zmierza pod wodza Genialnej Jedynki i jego wiernych pomocnikow, pod
ochrona naszej czujnej strazy! Precz z najezdzcami z Ziemi!"

Okrzyk z tysiaca piersi wstrzasnal powietrzem. Ku niebu wznioslo sie tysiac zacisnietych
piesci, grozac dalekiej planecie... Silva poczul ciarki na plecach.

"A teraz komunikat o pracach publicznych. W nadchodzacej dekadzie do prac rolniczych
udadza sie osoby, u ktorych pierwsza czesc numeru konczy sie cyfra cztery. Pozostali
obywatele przystapia do prac w kamieniolomach i przy transporcie budulca. Rozpoczynamy
budowe nastepnego fragmentu pomnika Bohaterow Pierwszej Dziesiatki, ktoreg pierwsza
czesc ukonczylismy po dziesieciu latach ofiarnych wysilkow calej ludnosci.

Gotowy pomnik upamietni na wieki wspanialy wysilek tych dziesieciu dzielnych ludzi, ktorzy
stworzyli nasza nowa ojczyzne".

Tym razem tlum nie wzniosl zadnego okrzyku, a Silvie wydalo sie nawet, ze wszystkie plecy
przygarbily sie nieco...

Sloth kluczyl uliczkami, ogladajac osiedle i podsluchujac rozmowy ludzi. Zorientowal sie z
nich, ze trafili na dzien wolny od pracy, zwany tu Dniem Wdziecznosci. Swieto to,
przypadajace raz na dwanascie tutejszych dni, wiazalo sie z przykra dla mieszkancow
powinnoscia Dobrowolnych Darow - dzielenia sie czescia dobr otrzymanych uprzednio ze
zbiorow i wyrobow wspolnych gospodarstw i warsztatow wytworczych. Jak mozna bylo
latwo sie domyslic, owe dary przeznaczone byly na utrzymanie administracji i straznikow. Ci
ostatni byli szczegolnie aktywni w przypominaniu mieszkancom o moralnym obowiazku
dobrej woli w zakresie skladania tychze darow. Sloth byl swiadkiem, jak patrol zlozony z
Czterech straznikow penetrowal jedna z lepianek w poszukiwaniu czegokolwiek do
zabrania.

-Juz drugi raz nie skladasz Dobrowolnych Darow, obywatelu Numer Taki to a Taki lamany
przez Owaki - krzyczeli straznicy, wywracajac wszystko do gory nogami.

Gospodarz lepianki lamentowal glosno, dzieci darly sie niemilosiernie, az straznicy,
znalazlszy plastikowy pojemnik wodki i pare peczkow rzepy na zakaske, odczepili sie
wreszcie. Sloth obserwowal te scene przysiadlszy na kamieniu po drugiej stronie ulicy.



Widzial, jak gospodarz spladrowanego domu odprowadza wzrokiem odchodzacy patrol, a
twarz jego wypogadza sie w miare jak sie oddalaja.

-Nie martw sie, bracie! - powiedzial Slotn. podchodzac do poszkodowanego. - Mam jeszcze
troche.

Wyciagnal butelke i potrzasnal nia przed nosem mezczyzny, ktory usmiechnal sie przyjaznie,
zapraszajac gestem do wnetrza rudery. Sam wyszedl na chwile i wrocil, dzierzac spory
polec wedzonego miesa i koszyk ogorkow.

-Niedoczekanie ich, zlodziei, zeby co ode mnie dostali! - powiedzial, stawiajac wiktualy na
nedznym stole. - U mnie jest bieda, nie ma co do geby wlozyc.

Zasmial sie, krojac plastry miesiwa nozem z zaostrzonego kawalka stalowej blachy.

-Zlapia cie kiedys - powiedzial Sloth.

-To i zlapia. Przeciez oni dobrze Wiedza, ze ludzie maja wiecej niz pokazuja. Ale nie u
kazdego potrafia znalezc.

-Z klusownictwa? - spytal Sloth, Wskazujac na mieso.

-A jak? Myslales, ze z rynku? Kto by tam mial czas godzinami wyczekiwac?!

Wypili, pogadali i Sloth wyszedl po kwadransie z paroma nowymi wiadomosciami.
Niezawodny srodek do zawierania znajomosci konczyl sie niestety w jego butelce. Nalezalo
wracac.

Skierowal sie znow w strone centralnego placu osiedla. Uszu jego dobiegl glosny warkot
gdzies nad glowa. Rozejrzal sie. Od strony wzgorza nadlatywal smiglowiec. Silnik charczal i
krztusil sie ostatnim tchem, az strach bylo patrzec, a co dopiero wyobrazic sobie podroz
takim gruchotem. U spodu tej latajacej trumny uwieszony byl na linach jakis ciemny tobol.

Nagle ze wszystkich lepianek wybiegac zaczeli ludzie. Z nozami w dloniach pedzili na
zlamanie karku w strone srodka rynku, nad ktorym zawisl smiglowiec ze swym ladunkiem.
Sloth przystanal i potracany przez przebiegajacych, obserwowal rosnacy tlum. W pewnej
chwili smiglowiec obnizyl sie znacznie, odczepiono liny i ogromny, ciemny ksztalt pacnal o
ziemie. Pokryl go zaraz mrowiacy sie tlum.

-Go sie dzieje? - zagadnal Sloth jakas staruszke siedzaca ze stoickim spokojem na progu
pobliskiej lepianki.

-Nie Widzisz? Mieso.

-A ty... nie chcesz, babciu?



-Zeby mnie tam zgnietli? - wzruszyla ramionami. - A w ogole, to zebow nie mam, zeby jesc
takie twardziele. Przeciez to murlong, stary i pewnie lykowaty.

Pierwsi zdobywcy wracali wlasnie niosac triumfalnie w dloniach krwawe ochlapy murlonga.

-Dawniej ,to czasem dali kawalek mangura albo wipsa... Teraz to i murlong rzadko bywa.

-Zeby to chociaz podzielili sprawiedliwie... - mruknal jakis przechodzacy staruszek.

-Ej, gadacie glupstwa - obruszyla sie babcia. - Jakby podzielili, to po ile by wyszlo? Pol
kesa dla kazdego. A tak, kto pierwszy, ten lepszy.

Achmat juz po raz czwarty wycofywal sie z kolejnej ulicy, ktora chcial dotrzec w glab
dzielnicy willowej. Za kazdym razem droge zastepowal mu straznik, pstrzyl na numer i reka
wskazywal, ze nalezy zawrocic. Jeden, do ktorego Achmat zblizyl sie niespodziewanie,
poparl niecierpliwy gest pogardliwym pomrukiem: "Dokad, leziesz, lajzo czterocyfrowa" i
siegnal do wiszacej u boku dlugiej drewnianej palki.

Achmat wycofal sie w strone osiedla, a potem obszedl wzgorze od wschodu, gdzie stok
zbiegal w kierunku krzewow i wyrastajacej za nimi sciany lasu., Tutaj, ukryty w wysokiej
trawie, zmyl z czola pierwsza, czterocyfrowa czesc swego numeru i starannie wpisal w jej
miejsce cyfre "dziewiec".

"Jak w grze liczbowej - pomyslal przy tym. - Licho wie, czy nie trafilem kula w plot".

Na wszelki wypadek przelozyl do bocznej kieszeni maly cisnieniowy pojemnik z gazami i
umiescil w nozdrzach kapsulki filtracyjne.

Rozejrzawszy sie wokolo, skierowal sie znow ku zgrupowaniu budynkow na stoku. Od tej
strony dzielnica willowa byla widac mniej starannie strzezona, bo zdazyl wejsc pomiedzy
pierwsze budynki, nim wyrosl przed nim straznik. Spojrzawszy przelotnie na czolo Achmata,
usunal sie skwapliwie z drogi i wyprezyl sie z szacunkiem, odprowadzajac go wzrokiem do
najblizszego skrzyzowania. Achmat dostrzegl katem oka drugiego straznika, ukrytego w
krzakach, w ogrodku willi, ktora wlasnie mijal. Udajac, ze go nie dostrzega, wszedl w alejke
prowadzaca w kierunku wejscia do budynku i przez chwile obserwowal dom zbudowany z
grubych pni drzewa, laczonych znana od wiekow technika stosowana przez ludowych ciesli
w wielu regionach Ziemi.

Okna byly przesloniete matowymi, nieprzejrzystymi platami jakiejs substancji - byc moze
prymitywnie wyprodukowanego szkla albo jakiegos tworzywa organicznego.

Dom przedstawial sie okazale w porownaniu z sasiednimi; Achmat postapil jeszcze kilka
krokow w jego strone.

-Przepraszam Wasza Rownosc - uslyszal za soba pelen uszanowania glos straznika, ktory



wylonil sie zza krzaka. - Jego Rownosc Trzy przez Jeden jest chwilowo nieobecny.

-Ach, tak?... - usmiechnal sie Achmat, siegajac nieznacznie do kieszeni. - Pozwole sobie
wpasc pozniej.

Zawrocil w strone ulicy. Gdy mijal straznika, dostrzegl jego badawcze spojrzenie
kontrolujace numer. Cos jakby wyraz niepewnosci pojawilo sie w tych bystrych oczach,
wbitych w jego czolo.

Przeszedlszy wolno kilka krokow, Achmat odwrocil sie nagle. Straznik sprawdzal cos na
trzymanej w dloni kartce papieru.

-Cos nie w porzadku? - Achmat zatrzymal sie zwrocony ku straznikowi.

-Nie, nic takiego, Wasza Rownosc. Prosze wybaczyc, obowiazek sluzbowy... - usmiechnal
sie straznik przepraszajaco. - Nie znam Was osobiscie, wiec... - pozwolilem sobie
sprawdzic w rejestrze...

-I co? - Achmat patrzyl wyczekujaco.

-.No... oczywiscie... nie ma tu numeru Waszej Rownosci... - baknal straznik, chowajac
swistek do kieszeni.

-Pokazcie to!

-Przepraszam Wasza Rownosc, ale...

-Pokazcie! - Achmat podszedl do straznika i puscil w jego twarz strumyk gazu z ukrytej w
dloni butli.

Pod oslona krzewow zaciagnal bezwladne cialo w glab ogrodka i ukryl wsrod zarosli. Z
kieszeni kombinezonu straznika wydobyl spis i przejrzal dluga kolumne liczb - zapewne
rejestr tych, do ktorych miejscowe wladze nie zywily zbytniego zaufania. Byly w tym spisie
pozycje zaczynajace sie od numerow trzy i czterocyfrowych, lecz oprocz nich bylo takze
sporo rozpoczynajacych sie jedna lub dwiema cyframi. Oprocz oficjalnego niejako
zroznicowania na potomkow Pierwszej Dziesiatki - ktorym, jakby dla podkreslenia szacunku
naleznego ich przodkom - przyslugiwal tytul "Waszej Rownosci" - oraz potomkow
pierwszych straznikow i calej reszty istnialy jeszcze dodatkowe, poufne podzialy, zwiazane
zapewne ze stosunkiem poszczegolnych osobnikow do ekipy, dyktatorskiej.

Achmat przepisal rejestr do notesu i pozostawiajac uspionego straznika ukrytego w
zaroslach ogrodu, wrocil przed budynek. Mial wielka ochote zajrzec do jego wnetrza, lecz
postanowil nie pozostawiac dalszych sladow swej obecnosci tutaj. Co do straznika, zywil
cicha nadzieje, ze - po odzyskaniu przytomnosci - nie bedzie on chwalil sie przed nikim
swym brakiem czujnosci. W najgorszym razie, numer Dziewiec przez Trzy przez Dwa



znajdzie sie na czarnej liscie...

Nim Achmat zdazyl opuscic posesje, na ulicy dal sie slyszec jazgot zdezelowanego silnika i
stary samochod terenowy zajechal przed dom.

Ukryty w zywoplocie, Achmat dostrzegl wysokiego mezczyzne w wieku czterdziestu paru
lat, wyskakujacego z pojazdu i zmierzajacego w strone domu. Mezczyzna ten, nim zniknal w
drzwiach, rozejrzal sie po ogrodzie i wrzasnal:

-Straznik! Rozladowac samochod!

Achmat odczekal chwile, a potem podszedl ostroznie do pojazdu. W jego tylnej czesci stalo
kilka koszy, wyplecionych z lodyg jakiejs miejscowej rosliny. W koszach bylo pelno
dorodnych owocow i warzyw, polcie wedzonego miesa oraz kilka butelek trunkow z
etykietkami najlepszych ziemskich wytworni.

Wymknal sie na ulice i zawrocil w kierunku wschodniego stoku wzgorza, by obejsc je od
tylu. Po drodze nie napotkal juz zadnych strazy, nawet w poblizu kilkunastu walcowatych
pojemnikow, ulozonych na skraju lasu i obrosnietych zielskiem i krzewami.

"Cmentarz! - pomyslal z gorycza. - Cmentarz zywych ludzi!.'"

Sprawdzil wskazniki ukryte pod metalowa klapka we wglebieniu powierzchni pojemnika.
Zasobnik pelen byl hibernowanych cial. Wygladalo, to na to, ze stan hibernacji jest
podtrzymywany przez dzialajace wciaz urzadzenia zasilane energie swietlna.

"Nie zdecydowali sie na ich wlasnoreczna likwidacje. Moze dlatego wlasnie pozostawili to
tutaj, bez zadnego nadzoru: zeby inni zniszczyli to za nich. Chociaz, nie znajac sposobu
otwarcia zasobnikow, trudno zaszkodzic tym, co sa w srodku".

Obszedl pojemniki sprawdzajac stan wskaznikow. Siedem bylo pelnych, jeden zawieral
tylko kilkadziesiat cial.

"Prawie poltora tysiaca osob! " - podsumowal, rozgladajac sie za Komora witalizacyjna.

Znalazl ja nieco dalej... A raczej to, co zostalo z niej po piecdziesieciu latach dewastacji.

-Trzeba ich tu wezwac - powiedzial do siebie, przekrecajac guzik kombinezonu.

-Komandorze, Silva, zgloscie sie!

W zaroslach za wzgorzem bylo zacisznie i spokojnie. Lekki wietrzyk przynosil tu zapach
dymu z ognisk palonych przed lepiankami Osiedla, niebo nad wzgorzem bylo zabarwione
zoltawa poswiata rozproszonego swiatla, ktore odbijalo sie od mieszaniny dymow i mgly,
nadciagajacej od jeziora.



Od czasu do czasu wiatr przynosil odglosy choralnych spiewow lub pojedyncze okrzyki.

Potezna kamienna glowa byla stad czesciowo widoczna na tle nieba, lecz tak jak ona,
rowniez, cale osiedle bylo jak gdyby zwrocone ku jezioru. Tutaj, w okolice poza wzgorzem,
nikt sie jakos nie zapuszczal, nie docieraly tu nawet patrole strazy, ktorych najwiecej mozna
bylo spotkac w poblizu wejscia do podziemi wzgorza oraz wokol "dzielnicy willowej"' na jego
stoku.

-Dziwne, ze nie pilnuja tych pojemnikow...

Badz co badz, jest w nich niebezpieczny ladunek: tysiac pareset osob, ktore znaja prawde.
Przeciez to zywa biblioteka pamieci! - powiedzial Silva, opierajac dlon na cieplym jeszcze
od niedawnego slonca masywnym korpusie jednego z zasobnikow, pod ktorym obozowali.

-Wcale sie nie dziwie... - Sloth spokojnie popijal goraca kawe, siedzac oparty plecami o
pojemnik. - Widziales, jak rozprawili sie z aparatura witalizacyjna. Tych ludzi nikt tu nie
potrafi wskrzesic. Sa zywi, ale spia snem wiecznym i nigdy nikomu nie opowiedza prawdy o
Ziemi...

-My mozemy ich ozywic! Wystarczy, ze przetransportujemy tu aparature ze statku.

-To nie wystarczy. Musisz jeszcze postarac sie o zywnosc dla nich, a potem wyjasnic im,
co sie stalo...

-Wciaz nie widze zasadniczych przeszkod. Widziales to pole ziemniakow. Zwierzyna tez jest
w okolicy, mamy troche broni... Mozna by stworzyc cos w rodzaju oddzialu partyzanckiego
w okolicznych lasach... Nie musielibysmy ozywiac wszystkich, wystarczyloby... trzystu,
pieciuset... - Silva snul z zapalem swoj plan dzialania. - Uzbroimy ich, a potem...

-Wlasnie, co potem? - usmiechnal sie Sloth - Kogo bedziesz zabijal?

-No... tych, tam... ktorzy tyranizuja caly ten tlum biedakow... Zreszta, niekoniecznie trzeba
ich zabijac...

-I co dalej? Przypuscmy ze obejmiesz wladze... Daruje ci na razie obmyslanie posuniec
gospodarczych, ale sprobuj wyobrazic sobie pierwsze chwile po takim, nawet
bezkrwawym, zamachu stanu... Przeciez bedziesz mial przeciw sobie cale osiedle?
Bedziesz musial zastapic straznikow z palkami - swoimi ludzmi, uzbrojonymi w porazacze.
Ludnosc osiedla uwazac was bedzie za najezdzcow, ktorzy przybyli tu odebrac im to
wszystko, co w ich przekonaniu stanowi ich wlasne osiagniecia, ich najlepszy z mozliwych -
swiat! Zastapisz dyktature, do ktorej: przywykli i ktora zaakceptowali - terrorem, co
wzbudzi w nich odruch oporu! Na kim oprzesz sie w tym spoleczenstwie? Na garstce
starcow, pamietajacych jeszcze Ziemie i wydarzenia sprzed piecdziesieciu lat? Jestem
pewien, ze wielu z nich na tyle juz zdziecinnialo, iz biora za prawde to, co oficjalnie glosi sie
mlodszym. Co wiecej, wierza w te klamliwa wersje takze ci, ktorzy dzis faktycznie kieruja



tym spoleczenstwem... czy moze raczej... po prostu zyja jego kosztem. Pol wieku odciecia
od prawdziwej informacji, uporczywego powtarzania klamstw nie da sie odrobic w ciagu
paru dni czy tygodni wyglaszaniem pogadanek historycznych przez glosniki. Ludzie beda
tego sluchali jak klamliwej propagandy najezdzcow! Zrozum, Silva! Przeciez kazda
gwaltowna akcja z naszej strony bedzie potwierdzaniem tego wszystkiego, co oni
wyobrazaja sobie na nasz temat! .To ich tylko zmobilizuje do oporu, do obrony przed utrata
swojej wolnosci - jedynej, jaka znaja; swoich pozycji i dobr, jakie tu, w dotychczasowych
warunkach, uzyskali... Czy zdolasz ich przekonac, ze nie tylko nie chcemy im wszystkiego
odebrac, a wrecz odwrotnie - chcemy poprawic ich sytuacje? Jakich uzyjesz argumentow,
by uwierzyli ze to nie podstep, nie klamliwe obietnice! W ich oczach bedziemy zawsze
najezdzcami wkraczajacymi tu, by zburzyc ich swiat, jedyny jaki znaja, a wiec - najlepszy w
ich mniemaniu...

Silva milczal przez dluga chwile, a potem uderzyl piescia w sciane pojemnika
biostatycznego, ktorego cielsko odpowiedzialo gluchym, stlumionym dudnieniem.

-Wiec co?... Co mamy zrobic? Pozostawic ich tak? - wykrzyknal z irytacja. - Tych zywych,
cofnietych do epoki feudalnej, i tych tutaj, bez szansy powrotu do zycia w ludzkich
warunkach?

-Komandor ma racje... - wtracil milczacy dotad Achmat. - Nie wolno uzywac sily,
zastepowac jednej dyktatury inna. To wcale nie znaczy, ze wszystko ma pozostac tak, jak
dotychczas, ale... mysle, - ze trzeba to zrobic ostroznie...

Sloth pokiwal glowa.

-Wlasnie. Trzeba zaczac z innej strony - powiedzial cicho. - Odklamywanie musi trwac co
najmniej tyle czasu, ile trwaly klamstwa...

-Jestes pesymista, komandorze! Mysle, ze mlode pokolenie...

-Nie zapominaj, ze ich krotka historia zna juz przypadki izolowania tych, co mowili, albo
chocby mysleli inaczej niz zyczyli sobie dyktatorzy. Czy wiesz, co to jest zwykly, ludzki
strach przed represjami?... Nie, nie wiesz zapewne, bo skad moglbys wiedziec... Urodziles
sie znacznie pozniej niz ja, w innym juz swiecie... Patrzysz na to inaczej.

Widzisz, kazdy z nas ma do przezycia tylko pewna ograniczona ilosc lat - niezaleznie od
tego, jak je sobie rozlozy w czasie... My, piloci, mamy ten przywilej, ze mozemy nasze zycie
podzielic na szereg kawalkow, przezywanych w coraz to innych czasach...

Ale nawet my cenimy sobie to nasze pokrojona zycie, chcemy zaznac w nim - oprocz
radosci walki, odkrywania, przygody, emocji - takze troche zwyklych ludzkich
przyjemnosci...

Moze w waszym mlodym wieku nie czuje sie jeszcze tego tak dotkliwie. Szafujecie czasem



wlasnego zycia, to wam wolno. Robilem to samo, gdy bylem mlodszy... Ale nie wolno
decydowac o cudzym zyciu. Jesli mozna oszczedzac ludziom przedwczesnej smierci -
trzeba z tego skorzystac. Dlatego uwazam, ze nie powinnismy wzniecac tu wojny
wewnetrznej, ktora nie obylaby sie bez ofiar. Oni nie czuja potrzeby zmiany swej sytuacji - a
w kazdym razie nie dojrzeli jeszcze do tego, by ja zmieniac. Nie czuja sie, nieszczesliwi, bo
nie wiedza, o ile jest im gorzej niz innym osobnikom ich gatunku, na innej planecie...

-Co za zadziwiajacy paradoks! - westchnal Achmat. - Oni, tutaj, w tych warunkach, sa we
wlasnym przekonaniu szczesliwsi od ludzi zyjacych na Ziemi, ktorzy w nieporownanie
lepszych warunkach narzekaja i skarza sie na przeklenstwa cywilizacji.

-Ci, tutaj, wiedza, ze lepiej im byc nie moze! Wszystko zalezy tylko od nich, nikt obcy nie
zmusza ich do niczego, nie grabi, nie wyzyskuje. Sa sami u siebie a to daje im poczucie
wzglednego zadowolenia. Dopiero gdybysmy uswiadomili im nedze ich egzystencji,
uczynilibysmy ich prawdziwie nieszczesliwymi!

-O ile uwierzyliby w bajke o "ziemskiej cywilizacji, slyszana z naszych ust... Coz wiec
zadecydujesz, komandorze?

Sloth milczal, bawiac sie zerwana galazka. Ogniska za wzgorzem przygasaly, niebo
ciemnialo. Konczyl sie krotki dzien, kolejny dzien zycia biednego, karykaturalnego
spoleczenstwa planety Ksi, ktoremu tak trudno bylo pomoc - mimo ze przybysze z Ziemi
dysponowali zaawansowana technika, doskonala bronia i madroscia wielu pokolen...

-Mam dosc szerokie pelnomocnictwa. Moge zdecydowac wedlug wlasnego uznania -
odezwal sie Sloth, patrzac na Silve. - Moge nawet uczynic cie gubernatorem tej planety,
jesli zalezy ci na takiej godnosci. Ale, patrzac na to wszystko, dochodze do przekonania, ze
nawet cale moje doswiadczenie nie upowaznia mnie do decydowania o losie tych ludzi...
Nawet o losie jednego sposrod nich... Tutaj potrzebne jest konsylium specjalistow, a nie taki
znachor jak ja! To spoleczenstwo jest chore, odciete od prawdziwej informacji, wynaturzone
- ale zywe, rozwijajace sie jakos, trwajace - jak roslina wegetujaca na zlym, jalowym
gruncie, wczepiona korzeniami w skale czy pianek...

-Mysle, ze zespol socjologow, ekonomistow, psychologow, politologow i kogo tam
jeszcze... tez mialby tu twardy orzech... Czy slyszeliscie kiedykolwiek o fachowcach od
resocjalizacji spoleczenstwa?

-W dzisiejszych czasach, istnieja specjalisci od wszystkiego - zasmial sie Achmat.

-Wiec... - pozwolicie, ze ja uznam moja role za zakonczona. Obiecano mi, ze ta podroz nie
bedzie mnie kosztowala wiecej niz dwa lata zycia. Chce wyegzekwowac te obietnice.
Wracam na Ziemie, musze oszczedzac resztki mojej... hm... poznej mlodosci. Nie mam
widocznie kwalifikacji na meza opatrznosciowego dla zblakanych planet. A wy... Coz, macie
do stracenia jeszcze pare lat, nim zaczniecie... oszczedzac...



-Pozwolisz nam zostac, komandorze? - spytali obaj prawie rownoczesnie.

Usmiechnal sie. Pomyslal, ze bedac w ich wieku spytalby tak samo i poczul jakby zal, ze nie
potrafi podjac takiej decyzji.

-Mam do tego prawo. Ale musze was uprzedzic, ze na najblizszy statek poczekacie ponad
czterdziesci lat. Tyle, ile potrzeba, by nasz meldunek dotarl na Ziemie, plus czas lotu.

-Nie ma zmartwienia, komandorze! - powiedzial Silva. - Mamy hibernatory, zostawisz nam
paru ochotnikow z zalogi i jakos sobie poradzimy.

Patrzyl na nich jakby z odrobina zazdrosci. Ci chlopcy byli pelni wiary w swoje sily i
zdolnosci... Nie chcac im psuc tego entuzjastycznego nastroju, powstrzymal sie z
wyrazeniem swojego pogladu na skutek eksperymentu. Jego zdaniem, bylo rzecza zupelnie
obojetna, czy zostawi ich tutaj, czy tez nie. Jesli dopelnia warunku, jaki im stawial - unikania
krwawych zamieszek - to z pewnoscia niewiele zmieni sie tutaj za lat czterdziesci. Sloth
wierzyl tylko w specjalistow, choc rozumial zapal tych mlodych ludzi i ich najlepsze intencje.

Nie powstrzymal sie jednak od drobnej zlosliwosci.

-Tak oto - powiedzial - zawiazuje sie nowa grupa eksperymentatorow, ktorzy beda znecac
sie nad biednymi szczurami w tym laboratorium, sami pozostajac poza zasiegiem skutkow
eksperymentu... A gdy cos sie nie uda, schowaja sie w hibernatorach i poczekaja, az ich
ktos wyciagnie z tego bigosu...

Przyjeli kpine z poczuciem humoru, a Achmat powiedzial:

-Nawet wiem, kto nas bedzie z tego wyciagal, komandorze!

-Na przyklad?

-Nim dolecisz do Ziemi, zrobi ci sie zal, ze cie nie ma tutaj.

-Niedoczekanie wasze! - pogrozil im piescia, lecz po chwili dodal:

-A zreszta... moze masz racje... Tylko, ze tym razem musze koniecznie wykorzystac
trzymiesieczny urlop... Ani dnia krocej!

-A wy, tutaj - ciagnal po chwili - nie probujcie robic zadnych przewrotow! Rozumem, nie
brutalnoscia! Zbrojna akcja niczego nie naprawi, a boje sie, ze moglaby bardzo zaszkodzic.
To spoleczenstwo - choc oglupione do cna i sparalizowane wlasna niewiedza - przeciez
sklada sie z normalnych zupelnie ludzi, takich jak my czy inni Ziemianie. Om gotowi sa
bronic z poswieceniem i szczerym zapalem tego, co uwazaja za swe autentyczne zdobycze
- swoich lepianek i ziemniakow, bo sa przekonani, ze wszedzie poza ta planeta ludziom zyje
sie j e s z c z e g o r z e j! Jakze byliby nieszczesliwi, gdyby im wykazano ze sa w bledzie...



Byc moze, ukaraliby swoich ukochanych wladcow, ktorych teraz uwazaja za tworcow ich
pieknego swiata, ich dobrobytu polegajacego na tym, ze moga codziennie jesc i maja dach
nad glowa... Ukaraliby ich i znienawidzili, ale... co dalej? Czy byloby im lepiej? Nie! Dopiero
wowczas poczuliby jak dotkliwie zostali oszukani, jak bezsensownie dali sie manic pol
wieku! A przeciez nic w ich zyciu nie zmieniloby sie przez to na lepsze!

-Ale... nie mozna ich tak zostawic! - powiedzial Achmat w zamysleniu. - Obowiazkiem
naszym jest pomoc im, wesprzec ich, wyprostowac te wszystkie bledy i klamstwa!

-Pozostala jeszcze jedna nie zalatwiona sprawa - powiedzial Slath, gdy znalezli sie znow w
rakiecie patrolowej.

-Myslisz o tych wszystkich, ktorych powysylano gdzies daleko od osiedla?

-Wlasnie. Nie mamy zadnych wskazowek, gdzie nalezy ich szukac. A przeciez to sa jedyni
nasi sojusznicy. Oni ryzykowali wlasnym zyciem, przeciwstawiajac sie przeinaczaniu prawdy
i oszczerstwom rzucanym na ludzkosc.

-Jesli nawet zyja w puszczy, to i tak nie doczekaliby pomocy z Ziemi, ktorej pozostali wierni
- zauwazyl Achmat. - A moze... juz ich tam nie ma?

-Zwykle tak bywa. Pierwsza linia ginie, dekownicy pozostaja - stwierdzil Sloth smetnie. -
Nawiazcie lacznosc z Omarem.

Rakieta byla gotowa do powrotu na orbite.

-No coz... Chyba zrobilem swoje? - westchnal Sloth, a dwaj jego towarzysze spojrzeli na
siebie znaczaco.

Wyczuwali niepewnosc w glosie dowodcy i zdawali sobie sprawe, ze komandor zaczyna sie
wahac.

-Zostawie was tu, jesli chcecie... Mialem za zadanie dowiedziec sie, co sie tu dzieje.
Dowiedzialem sie, ze nikt tu nikogo nie morduje, a ludzie, zwlaszcza ci sprytniejsi, daja
sobie jakos rade, jak zreszta wszedzie Ja nie mam wcale ochoty martwic sie o caly
Wszechswiat. Chyba wreszcie, do cholery, mam prawo pomyslec o sobie?

-A zreszta - dodal po chwili milczenia - gdyby ktorys z was mnie prosil o rade, to dalbym
pewne wskazowki...

-Jakie, komandorze? - spytali obaj razem.

-Ten stary z Alfy myslal zupelnie nieglupio. Tylko ze nie mial srodkow na przeprowadzenie
swego dobrego, w gruncie rzeczy, planu. Abstrahuje oczywiscie od jego osobistych dosc
niskich pobudek, o jakie nie smiem was posadzac.



-Myslisz o przejeciu wladzy?

-Tak. Ale trzeba by to zrobic madrze. Teraz jest to znacznie trudniejsze niz bylo wtedy.
Nalezy to bardzo starannie przygotowac. Teraz ekipa dyktatorow powiekszyla sie o ich
potomkow, jest tu juz cala klasa rzadzaca, na pewno kilkuset, sadzac po ilosci willi na
wzgorzu!

-Oraz cala kupa straznikow!

-To niniejszy klopot. Najpierw trzeba nagle i rownoczesnie przejac kluczowe stanowiska.
Wydaje mi sie, ze gdyby wszystko przeprowadzic zgrabnie i cicho, ludzie by tego nie
spostrzegli. A straznikom wystarczyloby podniesc uposazenia. Lecz wszystko nadal
musialoby przebiegac bez wstrzasow i naglych zmian spolecznych. Dopiero potem, powoli,
powoli... nalezaloby zaczac wszystko prostowac...

-Ile by to potrwalo wedlug ciebie, komandorze?

-Mysle, ze nastepne dwa, trzy pokolenia, moi drodzy optymisci! - zasmial sie Sloth. -
Naklamac latwo. Trudniej wyskrobac te wszystkie brednie z ludzkich mozgow.

-Zrobimy to szybciej. Gdy przylecisz tu za czterdziesci lat... - zaczal Silva, spogladajac z
ukosa na Slotha siedzacego w fotelu nieco z tylu za pilotami.

Komandor przymknal oczy. Z glowa oparta o poduszki fotela, wedrowal juz teraz - szybciej
niz swiatlo, bo z predkoscia mysli - z powrotem ku planecie, gdzie co krok napotyka sie
owe rozkoszne istoty o wielkich, zachwyconych oczach...

Warszawa 1979/80

Janusz Andrzej Zajdel (1938-1985) o sobie:

Zdazylem urodzic sie jeszcze na krotko przed wybuchem wojny, pietnastego sierpnia 1938
roku. Jestem warszawiakiem z urodzenia, zamieszkania i z natury: nie umiem istniec poza
tym miastem. Tutaj przezylem caly okres wojenny i Powstanie Warszawskie, a potem kilka
kolejno nastepujacych okresow bledow i procesow odnowy. Ukonczylem liceum
ogolnoksztalcace, a nastepnie fizyke jadrowa na Uniwersytecie Warszawskim. Od
kilkunastu lat pracuje w dziedzinie bezpieczenstwa radiologicznego, wykladam na kursach
ochrony radiologicznej, pisze poradniki fachowe i artykuly popularnonaukowe, scenariusze
filmow oswiatowych... a od lat dwudziestu, obok tego wszystkiego, pisuje nowele i powiesci
fantastyczno-naukowe. Nie wiem sam, jak to sie dzieje, ze znajduje na to czas, sypiam
niewiele... Mam wielka, zadawniona pretensje do tych, ktorzy sprawili, ze moj dziadek -
przed wojna drukarz i wydawca - zginal na warszawskim Pawiaku. Gestapo zlikwidowalo
drukarnie, a ja obecnie zdany jestem na laske wydawnictw, w ktorych ksiazka "robi sie" trzy
lata... Nie uwazam sie za czlowieka sukcesu. W dziedzinie zawodowej nie osiagnalem
wysokich stanowisk ani stopni naukowych - zachowujac w zamian czyste rece, autentycznie



wlasne poglady i wlasna twarz. W dziedzinie pisarstwa - zdolalem napisac jedenascie
ksiazek (powiesci i zbiory nowel) w ciagu dwudziestu lat. Szesc sposrod nich wydano,
reszta - czeka na druk. Sporo nowel i dwie powiesci opublikowano za granica lub sa w
trakcie przekladu. W ciagu dwudziestu lat pracy tworczej "dorobilem sie" mieszkania M-4,
zony, dziecka i samochodu, aktualnie mocno zuzytego. Oficjalnie doceniono mnie
dwukrotnie: w 1973 dostalem odznake Magnum Trophaeum za wieloletnia wspolprace z
Mlodym Technikiem, a w roku 1980 otrzymalem nagrode Ministerstwa Kultury i Sztuki za
najlepsza ksiazke SF roku.

Tak wygladalby moj dorobek... Aha, ponadto jeszcze dorobilem sie sporych dlugow,
zaciaganych systematycznie na poczet honorariow za ksiazki, ktore powinny byly ukazac
sie zgodnie z terminami umow, lecz... wpadly w tak zwany "poslizg wydawniczy".

Mimo wszystko jestem jednak optymista, aczkolwiek umiarkowanym. Wyrazem mego
optymizmu moze byc miedzy innymi fakt zaangazowania sie w dzialalnosc NSZZ
"Solidarnosc" na terenie miejsca pracy (wybrano mnie przewodniczacym Komisji
Zakladowej). Jest to pierwsza organizacja, do ktorej wstapilem spontanicznie. W ramach
mojego optymizmu zgadzam sie z angielskim poeta Tennysonem, ktory powiedzial: "Na
szukanie lepszego swiata nie jest jeszcze za pozno." Uzylem tych slow jako motta do mojej
najnowszej powiesci.

Zapytywany o swiatopoglad, nie okreslam go nigdy nazwa zadnego ze znanych kierunkow
filozoficznych. Moj swiatopoglad jest otwarty, ewoluujacy ustawicznie, rewidowany i
korygowany, i dbam o to, by nie dal sie obrysowac zadna ramka. Mam zreszta dosc
zasadnicze zastrzezenia, co do systematyki nurtow filozoficznych i systemow
swiatopogladowych. Uwazam, ze na przyklad spirytualizm miesci w sobie materializmy
wszelkich odcieni, jako szczegolne, uproszczone przypadki. Parafrazujac idee Godla
powiedzialbym, iz w obrebie kazdego pomyslanego systemu pojec i regul, implikujacego
okreslone srodki i metody poznawcze, wystepuja problemy nierozwiazywalne srodkami
tego systemu. Prymitywne i ograniczone systemy swiatopogladowe - wciskane
dzisiejszemu czlowiekowi jako jedynie sluszne i ostateczne wyjasnienia wszechrzeczy - przy
blizszej, krytycznej analizie ukazuja swe plycizny i dziury, przez ktore przeziera ogrom
ignorancji ich glosicieli. Dzieje sie tak zapewne dlatego, ze niezmiernie rzadko zdarzaja sie
prawdziwi filozofowie-humanisci, to znaczy tacy, ktorzy oprocz dobrych checi i bogatego
zasobu hermetycznej nomenklatury posiadaja rzetelna wiedze matematyczno-przyrodnicza,
bez ktorej calosciowa synteza filozoficzna jest po prostu niewykonalna.

Dlaczego pisze? Glownie dlatego, ze istnieje pewna liczba osob lubiacych czytac moje
ksiazki. Gdyby nie to, predko bym sie zniechecil, bo nie jestem zbyt wytrwaly w walce z
naporem twardej rzeczywistosci. Chcialbym napisac jeszcze kilka ksiazek, w tym co
najmniej jedna naprawde znakomita. Poza tym chcialbym zwiedzic jeszcze kilka miejsc na
swiecie - zawsze jednak z perspektywa powrotu do mojego rodzinnego miasta.

Prawde mowiac nie bardzo lubie wyjezdzac na dlugo, bo - pomijajac inne wzgledy - brak mi



czasu na pisanie. A pisac umiem tylko w kilku okreslonych miejscach: najlepiej idzie mi to
we wlasnym mieszkaniu, a takze w Zakopanem i na Mazurach, w czasie urlopow. Tym
samym prawdziwie wypoczynkowego urlopu dawno nie mialem. Z pragnien zupelnie
nierealnych - chcialbym, zeby doba miala trzydziesci szesc godzin. Nie dlatego, by wiecej
pracowac, lecz - aby nareszcie moc sie wyspac nieco dluzej, bo... z natury jestem leniwy. A
drugie nierealne marzenie: zeby ksiazki ukazywaly sie w terminie, a honoraria wystarczaly
na troche wiecej niz na podstawowe potrzeby zyciowe...

Kwazar, kwiecien 1981

Janusz Andrzej Zajdel - bibliografia:
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patrz: "Epizod bez nastepstw". "Plomyk" 11-12/1979;

Bunt 1972

(z cyklu: "Opowiesci Katapulosa") "Mlody Technik" 11/1972;

"Przejscie przez lustro";

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior);

"Die gestohlen Techmine" ("Die Aufruhr", tl. Ursula Ciupek);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Die Aufruhr", tl. Ursula Ciupek);

"Cosmonaut: SF Magazin" 3/1984, RFN (pt. "Der Aufruhr", tl. Ursula Ciupek)

Chrzest bojowy 1982 "Kwazar" 23/1985;

"Polska nowela fantastyczna 6: Przepowiednia" (antologia);

"List pozegnalny" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Ciemnosc "Astronautyka" 1/1965;

"Jad mantezji" (zbior)

Czwarty rodzaj rownowagi 1965 "Przejscie przez lustro" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Diabelski mlyn "Astronautyka" 4/1965;

"Przejscie przez lustro"

Dokad jedzie ten tramwaj? 1965 (1973?) "Iluzyt" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Wohin fahrt diese Strassenbahn?", tl. Ursula Ciupek)

Dowod "Iluzyt" (zbior)



Druga strona lustra "Astronautyka" 1/1965;

druga wersja - patrz:

"Przejscie przez lustro";

"List pozegnalny" (zbior)

Dyzur 1965 "Horyzonty Techniki" 10/1967;

"Przejscie przez lustro" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Im Dienst", tl. Ursula Ciupek)

Dzien liftera "Ogon Diabla" (zbior);

jako pierwszy rozdzial powiesci "LimesInferior"

Dziki w kartoflisku "Iluzyt" (zbior)

Dziwny nieznany swiat "Astronautyka" 3/1963;

"Jad mantezji" (zbior);

"Pioner" 3/1966 pt. ("Strannyj, nieznakomyj mir", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Slueaj Koval'skogo" (antologia) ("Strannyj, nieznakomyj mir", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Feniks" (zbior)

Dzuma, cholera i ciezka grypa "Plomyk" 1/1970;

"Ogon Diabla" (zbior)

Egipski kot "Jad mantezji" (zbior);

"Belarus'" 1/1986 ("Egipski kot", tl. Pjatro Stefanovi)

Eksperyment "Astronautyka" 2/1966;

"Ogon Diabla" (zbior)

Ekstrapolowany koniec swiata "List pozegnalny" (zbior)



Epidemia "Jad mantezji" (zbior)

Epizod bez nastepstw "Plomyk" 11-12/1979 (pt. Bogowie wracaja do nieba);

"Ogon Diabla" (zbior)

...Et in pulverem reverteris 1978 "Mlody Technik" 2/1979;

"Ogon Diabla" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"SF Villoidus" 1/1985 (pt. "... a v prach se obratis", tl. Jan Pavlik)

Felicitas "Ogon Diabla" (zbior)

Feniks 1963 (1965?) "Jad mantezji" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Phonix", tl. Ursula Ciupek);

"Feniks" (zbior);

"Cosmonaut: SF Magazin" 4-5/1984, RFN (pt. "Phonix", tl. Ursula Ciupek)

Ferma 1975 "Iluzyt" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Gra w zielone 1975 "Iluzyt" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Es grunt so grun", tl. Ursula Ciupek)

Iluzyt 1975 "Iluzyt" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Inspekcja "Przyjaciel przy pracy" 7,8/1976, I wersja;

"Iluzyt" (zbior), II wersja;

"List pozegnalny" (zbior);



"In Sonnennahe" (zbior) ("Die Inspektion", tl. Ursula Ciupek)

Instynkt opiekunczy "Perspektywy" 35/1976;

"Iluzyt" (zbior)

Jad mantezji 1964 "Jad mantezji" (zbior);

"Feniks" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Kolejnosc umierania "Astronautyka" 3/1966;

"List pozegnalny" (zbior);

wlaczne do powiesci "Cylinder van Troffa";

"Kurier Szczecinski" 209-291/1978, jako "Cylinder van Troffa";

"In Sonnennahe" (zbior) ("Die Reihenfolge daas Sterbens", tl. Ursula Ciupek)

Konsensor "Plomyk" 11/1970;

"Junyj Technik" 12/1972, (pt. "Konsensor", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Simpozium mysleleteikov" (antologia) (pt. "Konsensor", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Przejscie przez lustro"

Kontakt "Mlody Technik" 8/1971;

"Przejscie przez lustro"

List pozegnalny "Przyjaciel przy pracy" 7,8/1970;

"List pozegnalny" (zbior)

Metoda doktora Quina "Mlody Technik" 7,8/1969;

"Vavilonskaja basnja" (zbior) ("Metod doktora Kuina", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Przejscie przez lustro";

"Metoda doktora Quina" (antologia);

"Die Methode des Dr. Quin". Ins Deuthsche ubertragen von Hubert Schumann;



"Robur" 8/1985, (pt. "Doktor Quin modszere", tl. Klara Simandi)

Metoda laboratoryjna "Mlody Technik" 3/1973;

"Alfa" nr 5;

"Ogon Diabla" (zbior)

Nieingerencja 1970 "Iluzyt" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Nieziemska przygoda

patrz: Porzadek musi byc "Plomyk" 7/1971

"Ogon Diabla" "Ogon Diabla" (zbior)

Operacja "Wiwarium" "Tygodnik Demokratyczny" 4/1981;

"Plomyk" 18/1981;

"Feniks" (zbior);

"Aikakone" 4/1985 (pt. "Operaatio elaintarha", tl. Timo Salminen)

Opowiesci Katapulosa patrz: Bunt

patrz: Uranofagia

869113325 (1973) "Kroki w nieznane 6" (antologia);

"Iluzyt" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Pigulka bezpieczenstwa "List pozegnalny" (zbior)

Po balu "Panorama" 1/1977;

"Ogon Diabla" (zbior);

Poczucie winy "Mlody Technik" 8/1973;

"Iluzyt" (zbior);

"Plomyk" 2/1979



Podwojna petla "Feniks" (zbior)

Porzadek musi byc "Plomyk" 7/1971 (pt. "Nieziemska przygoda");

"Na przelaj" 13/1972;

"Vokrug sveta" 3/1973 (pt. "Glavnoe - porjadok", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Simpozium mysleletikov" (antologia) (pt. "Glavnoe - porjadok", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Przejscie przez lustro"

Pelnia bytu "Esef" 2/1986;

"List pozegnalny" (zbior)

Pigulka bezpieczenstwa "Przyjaciel przy pracy" 7,8/1972;

"List pozegnalny" (zbior)

Potega rozumu "Iluzyt" (zbior)

Prognozja 1966 "Mlody Technik" 11/1968;

"Sluaj Koval'skogo" (antologia) ("Prognozija", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Kroki w nieznane 2" (antologia);

"Prognozio" (miesiecznik antologia nr 92A; "Prognozio", tl. na esperanto A. Madej);

"Iluzyt" (zbior);

"Wehikul wyobrazni" (antologia);

"Wyzsze racje" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Prognose", tl. Ursula Ciupek);

"Touha po modrem niebi" (antologia) (pt. "Prognoza", tl. na czeski Indrik Stepan);

"Phantasma" (antologia) (pt. "Prognosie", tl. Klarus Staemmler);

"Kako je bil resen svet" (antologia) (pt. "Prognozija", tl. na slowenski Niko Jez)

Proba "Mlody Technik" 7/1963;

"Poslanie z piatej planety" (antologia);



"Jad mantezji" (zbior);

"Die Rekonstruction des Menschen" (antologia) wyd. 1 i wyd.2 (pt. "Die Probe", tl. Ursula
Ciupek);

"Feniks" (zbior)

Przejscie przez lustro I wersja patrz: "Druga strona lustra";

"Mlody Technik" 1/1973;

"Przejscie przez lustro";

"Drugi prog zycia" (antologia)

Psy Agenora 1978 (1980?) "Perspektywy" 39/1980;

"Ogon Diabla" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Raport z piwnicy "Mlody Technik" 6/1974;

"Kroki w nieznane 5" (antologia);

"Wolanie na mlecznej drodze" (antologia);

"Wehikul wyobrazni" (antologia);

"Ogon Diabla" (zbior);

"Galaxy" 41 (antologia)

Relacja z pierwszej reki 1982 "Ogon Diabla" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Robot, ktory stchorzyl "Mlody Technik" 4/1962;

opowiadanie wlaczone do powiesci "Prawo do powrotu"

Robot numer trzy "Mlody Technik" 4/1962;

"Rakiety z tantalu" (antologia) (pt. "Robot islo ti", tl. na czeski Jaroslav Simonides);



"Jad mantezji" (zbior);

"Robot numer trzy" (antologia);

"In Sonnennahe" (zbior) ("RoboterNr. 3", tl. Ursula Ciupek)

Sami 1962 "Itd" 15/1963;

"Astronautyka" 4/1963;

"Kroki w nieznane 3" (antologia);

"Przejscie przez lustro";

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Satelita 1965 "Astronautyka" 3/1967;

"Przeglad Techniczny" 30/1986;

"List pozegnalny" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Skok dodatni 1977 "Razem" 28/1978;

"Gosc z glebin" (antologia);

"Wyzsze racje" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Der positive Sprung", tl. Ursula Ciupek);

"Fantastyka 80" (antologia) ("Skok do plusu", tl. Helena Stachova);

"Ogon Diabla" (zbior)

Skorpion 1971 "Mlody Technik" 5/1971;

"Przejscie przez lustro";

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Stan spoczynku 1977 "Ogon Diabla" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)



Studnia 1964 "Jad mantezji" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Sluaj Koval'skogo" (antologia) ("Kolodec", tl. Evgenij Vajsbrot);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Der Schacht", tl. Ursula Ciupek);

"Feniks" (zbior)

Smierc Karola "Przyjaciel przy pracy" 10/1969;

"List pozegnalny" (zbior)

Smieszna sprawa "Przyjaciel przy pracy" 7-8/1974;

"List pozegnalny" (zbior)

Tam i z powrotem 1970 "Mlody Technik" 10/1971;

"Kroki w nieznane 3" (antologia);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

"Practieskoe izobratenie" (antologia) (pt. "Tuda i obratno", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Przejscie przez lustro"

Tau wieloryba "Mlody Technik" 10/1961;

"Przejscie przez lustro"

Telechronopator "Mlody Technik" 2/1966;

"Sluaj Koval'skogo" (antologia) ("Telechronopator", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Szansa geniuszu" (antologia);

"Galaxisspatzen" (antologia) (pt. "Der Telechronopator", tl. Peter Ball);

"Ogon Diabla" (zbior)

Ten piekny dzien 1975 "Iluzyt" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)



Towarzysz podrozy 1962 "Astronautyka" 2/1963;

"Kroki w nieznane 4" (antologia);

"Przejscie przez lustro";

"Wyzsze racje" (zbior);

"Galaxisspatzen" (antologia) (pt. "Der Reisegefahre", tl. Peter Ball);

"Galaxisspatzen" (antologia) wyd. 2 (pt. "Der Reisegefahre", tl. Peter Ball);

"List pozegnalny" (zbior)

Uranofagia

(z cyklu: Opowiesci Katapulosa) "Mlody Technik" 11/1972;

"Simpozium mysleletikov" (antologia) (pt. "Uranofagija", tl. Evgenij Vajsbrot);

"Orbita" 15/1977 (pt. "Uranofagija", tl. Vasil Naev)

"In Sonnennahe" (zbior) ("Uranophagie", tl. Ursula Ciupek);

"Ogon Diabla" (zbior)

Utopia 1981 "Kwazar" pazdziernik 1981;

"List pozegnalny" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior);

"Zapisnik" 21/1985 (pt."Utopie" tl. Jaroslav Olsa jr.);

"Almanach Literacki Iskier" 4;

"Bliskie spotkania" (antologia, zeszyt)

Welcome to the earth "Tygodnik Demokratyczny" 9-10/1981;

"Plomyk" 18/1981;

"Feniks" (zbior)

Woda zycia 1977 "Przeglad Techniczny" 26,28/1986;

"Ogon Diabla" (zbior);



"Wyzsze racje" (zbior);

"Dokad jedzie ten tramwaj?" (zbior)

Wszystkowiedzacy "Plomyk" 17/1971;

"Iluzyt" (zbior);

"In Sonnennahe" (zbior) ("Der Allwissende", tl. Ursula Ciupek)

Wyjatkowo trudny teren "Tales from the Planet Earth" (antologia) (pt. "Particularly Difficult
Territory", tl. Wiktor Bukato);

"Problemy" 9/1987;

"List pozegnalny" (zbior)

Wyzsze racje 1980 "Politechnik" 23/1981;

"List pozegnalny" (zbior);

"Wyzsze racje" (zbior)

Zabawa w berka 1980 "Feniks" (zbior);

"Kwazar" kwiecien 1981;

"Wyzsze racje" (zbior);

"Sklenene mesto" (antologia) (pt. "Hra na babu", tl. Helena Stachova)

Zjawa "Plomyk" 23/1970;

"Przejscie przez lustro";

"Technika-Molodezi" 10/1984 ZSRR ("Prividenie", tl. Michail Puchov)

Zle o nieobecnych "List pozegnalny" (zbior)

Zywa torpeda Kroki w nieznane 5 (antologia);

opowiadanie wlaczone do powiesci "Prawo do powrotu"

Eseje:

Oprocz Stanislawa Lema (wspolautor: Maciej Parowski) /"Aikakone" 4/1985 (pt. "Auringon
takaa", tl. Timo Salminen)/



Antologie:

"Bliskie spotkania", Iskry 1986

"Drugi prog zycia", NK 1980

"Gosc z glebin", Czytelnik 1979

"Metoda doktora Quina", NK 1976, seria "Stalo sie Jutro";

"Kroki w nieznane 2", Iskry 1971

"Kroki w nieznane 3", Iskry 1972;

"Kroki w nieznane 4", Iskry 1973 (II wersja);

"Kroki w nieznane 5", Iskry 1974

"Kroki w nieznane 6", Iskry 1975

"Polska nowela fantastyczna 6: Przepowiednia" Alfa 1986

"Poslanie z piatej planety", NK 1964

"Robot numer trzy", NK 1976, seria "Stalo sie Jutro"

"Szansa geniuszu", NK 1974, seria "Stalo sie Jutro"

"Wehikul wyobrazni", Wydawnictwo Poznanskie 1978

"Wolanie na mlecznej drodze", NK 1976

Czasopisma:

"Alfa" nr 5, KAW 1979

"Almanach Literacki Iskier" 4, skry 1986;

"Astronautyka" 2/1963, 3/1963, 4/1963, 1/1965, 4/1965, 2/1966, 3/1966, 3/1967

"Esef" 2/1986

"Fantastyka" 7/1987

"Horyzonty Techniki" 10/1967

"Itd" 15/1963



"Kurier Szczecinski" 209-291/1978

"Kwazar" kwiecien 1981, pazdziernik 1981, 23/1985

"Mlody Technik" 10/1961, 4/1962, 7/1963, 2/1966, 11/1968, 7,8/1969, 5/1971, 8/1971,
10/1971, 11/1972, 1/1973, 3/1973, 8/1973, 6/1974, 4/1978, 2/1979

"Na przelaj" 13/1972;

"Panorama" 1/1977

"Perspektywy" 35/1976, 39/1980

"Plomyk" 1/1970, 11/1970, 23/1970, 17/1971, 23/1972, 2/1979, 11-12/1979, 18/1981

"Politechnik" 23/1981

"Problemy" 9/1987

"Przeglad Techniczny" 26,28/1986, 30/1986,

"Przyjaciel przy pracy", 7-8/1970, 7-8/1972, 9/1973, 7-8/1974, 7-8/1976

"Razem" 28/1978

"Tygodnik Demokratyczny" 4/1981, 9-10/1981;

Zbiory opowiadan:

"Dokad jedzie ten tramwaj?", KIW 1988, 16 opowiadan:

Feniks, Bunt, Czwarty rodzaj rownowagi, Skorpion, Tam i z powrotem, Sami, Dyzur, Ten
piekny dzien, 869113325, Nieigerencja, Dokad jedzie ten tramwaj?, Relacja z pierwszej
reki, Woda zycia, Stan spoczynku, Awaria, Psy Agenora

"Feniks" NK 1981, 10 opowiadan:

Dziwny nieznany swiat, Feniks, Proba, Studnia, Jad Mantezji, Operacja "Wiwarium",
Anomalia, Podwojna petla, Zabawa w berka, Welcome to the Earth

"Iluzyt" NK 1976, 15 opowiadan:

Ten piekny dzien, Wszystkowiedzacy, Gra w zielone, Dziki w kartoflisku, 869113325,
Inspekcja, Poczucie winy, Prognozja, Nieingerencja, Dowod, Ferma, Potega rozumu, Dokad
jedzie ten tramwaj?, Iluzyt



"Jad mantezji" NK 1965, 9 opowiadan:

Egipski kot, Dziwny nieznany swiat, Feniks, Proba, Epidemia, Studnia, Robot numer trzy,
Ciemnosc, Jad Mantezji

"Ogon Diabla" KAW 1982, 18 opowiadan:

Relacja z pierwszej reki, Telechronopator, Stan spoczynku, Eksperyment, Po balu, Awaria,
Dzuma, cholera i ciezka grypa, Uranofagia, Woda Zycia, ...et in pulverem reverteris,
felicitas, Psy Agenora, Epizod bez nastepstw, Dzen liftera, Raport z piwnicy, Metoda
laboratoryjna, Skok dodatni, Ogon diabla

"Przejscie przez lustro" Iskry 1975, 17 opowiadan:

Tam i z powrotem, Diabelski mlyn, Blisko Slonca, Bunt, Przejscie przez lustro, Czwarty
rodzaj rownowagi, Porzadek musi byc, Tau Wieloryba, Skorpion, Zjawa, Sami, Metoda
doktora Quina, Apetyt na sliwki, Dyzur, Konsensor, Kontakt, Towarzysz podrozy

List pozegnalny, Warszawa: Alfa 1989; 18 opowiadan:

Ekstrapolowany koniec swiata, Druga strona lustra, Towarzysz podrozy, Zle o nieobecnych,
Satelita, Kolejnosc umierania, Smierc Karola, List pozegnalny, Inspekcja, Pigulka
bezpieczenstwa, Blad pilota, Smieszna sprawa, Adaptacja, Pelnia bytu, Wyzsze racje,
Utopia, Chrzest bojowy, Wyjatkowo trudny teren;

fragment niedokonczonej powiesci "Drugie spojrzenie na planete Ksi";

konspekty powiesci napisanych: Czlowiek z rury Holfa (Cylinder van Troffa), Kwadratura
(Wyjscie z cienia), Cala prawda o planecie Ksi, Limes Inferior, Trzecie dno (Paradyzja);

konspekty powiesci nie napisanych: Drugie spojrzenie na planete Ksi, Enklawa, Macki,
Kuszenie licha, Residuum

Wyzsze racje, Wydawnictwo Poznanskie 1988; 25 opowiadan:

Awaria, Sami, Woda zycia, Adaptacja, Chrzest bojowy, Gra w zielone, Dokad jedzie ten
tramwaj?, Satelita, Bunt, Czwarty rodzaj rownowagi, ...et in pulverem ..., Feniks, Psy
Agenora, Studnia, Towarzysz podrozy, Skok dodatni, Tam i z powrotem, Ferma, Jad
mantezji, Zabawa w berka, Dyzur, Iluzyt, Utopia, Wyzsze racje, Prognozja

Powiesci:

Cala prawda o planecie Ksi (konspekt patrz: "List pozegnalny" (zbior)) /Warszawa: KAW
1983/

Cylinder Van Troffa (konspekt pt. Czlowiek z rury Holfa, patrz: "List pozegnalny" (zbior))



/Kurier Szczecinski 209-291/1978; Warszawa: Czytelnik 1980; (pt. "Wynalez profesora van
Troffa", tl. Helena Stachova), Praha: Mlada fronda 1983; (pt. "Cylind'rt' na van Trof", tl. Lina
Vasileva), Varna: Georgi Bakalov, 1983/

Lalande 21185 /Warszawa: NK 1966/

Limes Inferior (konspekt patrz: "List pozegnalny" (zbior)) /Warszawa: Iskry, 1982 wyd. 1;
Warszawa: Iskry 1987 wyd. 2; fragment patrz: Fantastyka 7/1989/

Paradyzja (konspekt pt. Trzecie dno, patrz: "List pozegnalny" (zbior)) /Warszawa: Iskry
1984/

Prawo do powrotu Warszawa: NK 1975, wyd.1; Warszawa: NK 1978, wyd.2; Warszawa:
NK 1988, wyd.3; (pt. "Unterwegs zum kalten Stern", tl. Hubert Schummann),
Wissenschaftlich-phantastische Erzahlung, Berlin: Verlag Neues Lebens, 1979; (pt. "Pravo
na navrat", tl. Pavel Weigel) w antologii Pozemstane a mimozemstane, Czechoslowacja:
Svoboda, Praha 1981

Wyjscie z cienia (Konspekt pt. Kwadratura, patrz: "List pozegnalny" (zbior))/Warszawa:
Czytelnik, 1983/

fragment: Drugie spojrzenie na planete Ksi, patrz: "List pozegnalny" (zbior)

Konspekty powiesci nie napisanych (wszystkie patrz: "List pozegnalny" (zbior))

Drugie spojrzenie na planete Ksi

Enklawa /fragment patrz: Fantastyka 2/1986/

Macki /fragment patrz: Fantastyka 2/1986/

Kuszenie licha

Residuum /fragment patrz: Fantastyka 2/1986/

Tlumaczenia:

Jezyk angielski

Tales from the Planet Earth (antologia), USA: St. Martin's Press 1986 (pt. "Particularly
Difficult Territory", tl. Wiktor Bukato)

Jezyk bialoruski

Belarus' 1/1986, Bialorus ("Egipski kot", tl. Pjatro Stefanovi))



jezyk bulgarski

Orbita 15/1977, Bulgaria (pt. "Uranofagija", tl. Vasil Naev)

Cylinder Van Troffa, powiesc (pt. "Cylind'rt' na van Trof", tl. Lina Vasileva), Varna: Georgi
Bakalov, 1983

Jezyk czeski:

Powiesci:

(pt. "Pravo na navrat", tl. Pavel Weigel) w antologii Pozemstane a mimozemstane,
Czechoslowacja: Svoboda, Praha 1981

Czasopisma

SF Villoidus 1/1985 Czechoslowacja (pt. "... a v prach se obratis", tl. Jan Pavlik)

Zapisnik 21/1985, Czechoslowacja (pt."Utopie" tl. Jaroslav Olsa jr.)

Antologie

Fantastyka 80, Czechoslowacja: Lidove Nakladitelstvi 1980 ("Skok do plusu", tl. Helena
Stachova)

Sklenene mesto, Czechoslowacja: Mlada fronta 1985 (pt. "Hra na babu", tl. Helena
Stachova)

Touha po modrem niebi, Czechoslowacja: Prace, 1981 (pt. "Prognoza", tl. na czeski Indrik
Stepan);

Rakiety z tantalu, Czechoslowacja: Detske Knihy 1964 (pt. "Robot islo ti", tl. na czeski
Jaroslav Simonides)

Powiesci

Cylinder Van Troffa (pt. "Wynalez profesora van Troffa", tl. Helena Stachova), Praha:
Mlada fronda 1983;

Esperanto:

Prognozio (miesiecznik antologia nr 92A; "Prognozio", tl. na esperanto A. Madej), Francja:
La Juna Penso, liepiec 1973

Jezyk finski:



"Aikakone" 4/1985, Finlandia (pt. "Operaatio elaintarha", tl. Timo Salminen)

Jezyk rosyjski:

Czasopisma

Junyj Technik 12/1972, ZSRR (pt. "Konsensor", tl. Evgenij Vajsbrot)

Pioner3/1966, ZSRR (pt. "Strannyj, nieznakomyj mir", tl. Evgenij Vajsbrot)

Technika-Molodezi, ZSRR 12/1984 ("Avarija", tl. Michail Puchov), 10/1984 ("Prividenie", tl.
Michail Puchov)

Vokrug sveta 3/1973, ZSRR (pt. "Glavnoe - porjadok", tl. Evgenij Vajsbrot);

Antologie

Practieskoe izobratenie, ZSRR: Mir, 1974 (pt. "Tuda i obratno", tl. Evgenij Vajsbrot)

"Simpozium mysleletikov", ZSRR: Mir 1974 (pt. "Konsensor", tl. Evgenij Vajsbrot); (pt.
"Glavnoe - porjadok", tl. Evgenij Vajsbrot); (pt. "Uranofagija", tl. Evgenij Vajsbrot)

"Sluaj Koval'skogo", ZSRR: Mir 1968 ("Strannyj, nieznakomyj mir", tl. Evgenij Vajsbrot);
("Prognozija", tl. Evgenij Vajsbrot); ("Kolodec", tl. Evgenij Vajsbrot) ("Telechronopator", tl.
Evgenij Vajsbrot);

Zbiory:

Vavilonskaja basnja, ZSRR: Mir 1970 ("Metod doktora Kuina", tl. Evgenij Vajsbrot);

Jezyk niemiecki:

Cosmonaut: SF Magazin 3/1984, 4-5/1984 RFN

"In Sonnennahe" (zbior), NRD: Das Neue Berlin 1979, wyd. 1; 1988 wyd.2, tl. Ursula
Ciupek, 14 opowiadan: "In Sonnennahe", "Der Schacht", "Roboter Nr. 3", "Prognose", "Die
Inspektion", "Wohin fahrt diese Strassenbahn?", "Der positive Sprung", "Phonix", "Der
Allwissende", "Die Reihenfolge des Sterbens", "Der Aufruhr", "Uranophagie", "Es grunt so
grun", "Im Dienst"

antologie

Die gestohlen Techmine (antologia), RFN: Deutscher Taschenbuch Verlag 1982 ("Die
Aufuhr", tl. Ursula Ciupek)

Die Methode des Dr. Quin. Ins Deuthsche ubertragen von Hubert Schumann - Berlin: Neues



Leben, 1981 - 31 s. (Das neue Abenteuer; 411)

Die Rekonstruction des Menschen, NRD: Das Neue Berlin wyd. 1 1980, wyd. 1982 (pt. "Die
Probe", tl. Ursula Ciupek)

"Galaxisspatzen", NRD: Das Neue Berlin 1979, wyd. 1, wyd. 2 (pt. "Der Telechronopator",
tl. Peter Ball)

Phantasma, RFN: Suhrkamp 1982 (pt. "Prognosie", tl. Klarus Staemmler)

powiesci:

Prawo do powrotu (pt. "Unterwegs zum kalten Stern", tl. Hubert Schummann),
Wissenschaftlich-phantastische Erzahlung, Berlin: Verlag Neues Lebens, 1979

Jezyk slowenski:

Kako je bil resen svet, (antologia) Jugoslawia: Techniska zalozba 1985 (pt. "Prognozija", tl.
na slowenski Niko Jez)

Jezyk wegierski:

Robur 8/1985, Wegry (pt. "Doktor Quin modszere", tl. Klara Simandi)

Galaxy 41, Wegry: Mora Ferenc 1981
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