
˝e on, Gazma, gapi si´ na mnie tymi swoimi kameleonowatymi

oczyma, skàdÊ stamtàd, z wysokoÊci, z dziczy kamienia, jak i on

nieruchomy, pokr´cony. 

– Ale tak naprawd´...? – dopytywa∏em si´ Gazmy. – Co to by∏o? 

– Co? 

– Musimy si´ umówiç na powa˝nà rozmow´. Nie masz chyba nic

przeciwko? Nie chcia∏bym pominàç tak istotnego Êwiadka. 

– OczywiÊcie, oczywiÊcie... 

W tym momencie zupe∏nie ju˝ nie by∏em ciekaw, co Gazma

mo˝e mi mieç do powiedzenia. Obrzydzenie do niego,

obrzydzenie do siebie; przeciwne wektory odepchn´∏y nas,

wróci∏em do sto∏ów zewn´trznych. 

Tu upolowa∏ mnie Telesfer. Magdalena Kleinert pogryza∏a leniwie

jakieÊ egzotyczne owoce i tylko mrugn´∏a dla zaznaczenia, ˝e te˝ mnie

zauwa˝y∏a. Cz´stokroç uderza mnie sztucznoÊç tych odziedziczonych

po czasach dzikiej biologii etykiet: przecie˝ mózgowiec patrzy i s∏ucha

tak˝e oczyma i uszami nosicielki. 

– Kiedy ksiàdz odlatuje? – spyta∏ Telesfer. 

– Jeszcze nie mam potwierdzenia. 

– Jak tam raport? 

– A có˝ to teraz ma za znaczenie? Potencjalne koszta rosnà ju˝

niemal wyk∏adniczo. No przyznaj si´, tak naprawd´ nigdy nie

wierzy∏eÊ w interwencj´ KoÊcio∏a. Po co by∏a ta komedia? 

– A jak ksiàdz sàdzi? ˚artowa∏em sobie z ksi´dza? 

– Wszystko, co mi powiedzia∏eÊ i pokaza∏eÊ, to prawda;

sprawdzi∏em. Czarna Wata, b∏ysk gamma. Tylko ta gotowoÊç

korporacji do partycypowania w kosztach przedsi´wzi´cia, jak si´

okazuje... CoÊ tu nie gra, panie Telesfer. 

– Wie ksiàdz, ró˝ne sà korporacje. 

Spojrza∏bym mu prosto w oczy, ale przecie˝ nie mog∏em.

Magdalena dalej wgryza∏a si´ w soczysty owoc; unios∏em wzrok ku

niebu, to znaczy przyçmionemu wewnàtrzstazyjnà jasnoÊcià

strasznemu kosmosowi. Wyda∏o mi si´, ˝e zrozumia∏em – i trawi∏em

teraz t´ nowà wiedz´. 

– SzukaliÊcie przykrywki – mruknà∏em. – Oczywistej atrapy. Ale

kto zagwarantowa∏ fundusze? 

– Jacy „my”, jacy „my”? 

– Niedzielni spiskowcy. Nie do koƒca pewni, ale z mimo

wszystko silnà motywacjà. W gr´ muszà wchodziç jakieÊ wartoÊci

niekomercjalizowalne, inaczej... Mhm? Panie Telesfer? 

ZaÊmia∏ si´ przez g∏oÊnik. 

– Czy KoÊció∏ opiera si´ na wartoÊciach komercjalizowalnych? 

– Dlatego te˝ wydawa∏o wam si´, ˝e tu znajdziecie sprzymierzeƒca. 

– Mylnie. 

– Mylnie. 

– KoÊció∏ obchodzi tylko Êwi´toÊç Izmira. 

– Dok∏adnie. 

– KoÊcio∏a nie obchodzà Bo˝e Dzieci spod obcych s∏oƒc. 

– Uch! LitoÊci, panie Telesfer! 

– No? 

– To przestarza∏a sensacja, by∏y ju˝ dwie encykliki, dawno

zasymilowaliÊmy mo˝liwoÊç. 
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– A pewnoÊç? Czy poradzicie sobie i z nià? 

– Zejdêmy mo˝e na ziemi´. 

– Tupi´. To jest ziemia. I wie ksiàdz, co w niej. 

– Fakty, panie Telesfer, fakty. Nic nie zosta∏o dowiedzione. 

– Dlatego w∏aÊnie... 

– Kto? Wy? Wi´c kto w∏aÊciwie? Kilkoro naukowców? 

– Bo myÊmy uwierzyli, Lavone. 

– W co? W Wat´? 

Mózgowiec nic nie odrzek∏, odezwa∏a si´ za to Kleinert. 

– Bardzo si´ w to zaanga˝owa∏. – UÊmiechn´∏a si´ melancholijnie.

– ˚al mi go. Biedaczysko widzia∏ ju˝ swoje nazwisko

w encyklopediach. 

Relacjonuj´ t´ rozmow´ tak dok∏adnie, poniewa˝ przypuszczam,

˝e Telesfer by∏ tu ju˝ ca∏kowicie szczery; a w ka˝dym razie na tyle, na

ile w ogóle to mo˝liwe. Gdybym móg∏ podczas niej widzieç jego

twarz, zrozumia∏bym wszystko. Tak sàdz´. 

***

Widaç Madeleine. Nawet z wn´trza Katedry, z wn´trza jej

biostazy – strzelajà tu do Êrodka promienie soczystej purpury.

Czeka∏em na Gazm´ ju˝ pó∏ godziny. Zdjà∏em skafander

i po∏o˝y∏em na pierwszej ∏awie, obok he∏mu. Modli∏em si´ chwil´;

Gazma wcià˝ si´ nie zjawia∏. Bezwiednie unios∏em g∏ow´ i jà∏em

si´ przyglàdaç splàtanym wn´trznoÊciom Katedry. Uczucie nie

by∏o tak silne, jak opowiada∏ Mirton, ale i ja co setnà myÊl

kierowa∏em ku labiryntom wysokich cieni z przeÊwiadczeniem, i˝

ktoÊ, Gazma, przyglàda mi si´ stamtàd. Podszed∏em do samej

granicy biosfery, by z bliska przyjrzeç si´ ˝ywokrystnemu

kamieniowi. Rzeêbienia by∏y bardzo skomplikowane, jeden wzór

przechodzi∏ w drugi, geometria przystajàcych figur wiod∏a chciwe

spojrzenie poza zasi´g Êwiat∏a. OczywiÊcie to nie by∏y rzeêbienia

jako takie, nikt przecie˝ nie ciosa∏, nie obrabia∏ kamienia Rogu.

Z pierwszych ziaren pocz´ta forma rozgryz∏a by∏a zimny grunt

planetoidy i ruszy∏a falà nanoprzekszta∏ceƒ, a˝, czàsteczka po

czàsteczce, wzniesiony tu zosta∏ pomnik Ugerzowej wdzi´cznoÊci.

Ale ile mo˝e zostaç zawarte w pierwotnych algorytmach ziaren,

w architektonicznych kodach ˝ywokrystu? Ta twarz – to by∏a

twarz, nie mia∏em wàtpliwoÊci – ta twarz i ta sylweta, i ten menisk

kamienia, i nawis pustookich czaszek, i ten korowód na jelicie

powy˝ej, na przeciàgni´tej wskroÊ l´dêwi Katedry strunie

ciemnoÊci, korowód chudych postaci, danse macabre nieludzkich

szkieletów, to wszystko przecie˝ nie mog∏o si´ znaleêç w kodzie

ziaren inicjujàcych; nie znam precyzyjnie ich pojemnoÊci, ale

wydaje mi si´ nieprawdopodobne, by projektanci wpisali w nie

przysz∏e po∏o˝enie ka˝dej drobiny izmiraidowego minera∏u,

zupe∏nie nie na tym polega ˝ywoplanistyka ergodyczna, trzeba

pozostawiç wielkie pole chaosowi. Wi´c jeÊli to nie projektantów

r´ka, nie ich artyzm – czyj zatem? kto rzeêbi∏? kto da∏ wdzi´k

kruchym anio∏om, krwio˝erczoÊç ∏bom stalagmitowych demonów,

u∏ud´ p∏ynnoÊci falowym za∏amaniom wewn´trznej skóry Katedry,

kto uczyni∏ dzie∏o sztuki? Postanowi∏em sobie poczytaç wi´cej

o technologiach nanorodnych. 
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Wspià∏em si´ na oparcie ∏awy, z niej na koÊcianà wypustk´

jednego z krzywych ˝eber Katedry. Tu, w po∏owie nawy g∏ównej, spod

powierzchni kamienia, jak przez grubà b∏on´ zniekszta∏cajàcà rysy,

wyglàdajà, przebijajà si´ – naturalnych rozmiarów g∏owy. Cienie

sp∏ywajà mi´kko po czo∏ach i policzkach, przesunà∏em d∏onià,

opuszkami palców – zimne, bardzo zimne, spierzcha si´ skóra.

Oderwa∏em r´k´ w obawie, ˝e jeszcze przymarznie, dopiero by∏aby

afera. Za gwa∏townie, za gwa∏townie! – to Izmiraidy, przyciàganie

minimalne, lekkie odepchni´cie wyrzuca w gór´ na metry. Polecia∏em

p∏askim ∏ukiem, ràbnà∏em plecami o barier´ ochronnà biosfery,

troch´ zamortyzowa∏o; rzuci∏o mnie z kolei ku grobowi Izmira.

Zdà˝y∏em jeszcze z∏apaç si´ jednej z ∏aw, obróci∏o mnie w powietrzu,

wyr˝nà∏em o posadzk´ lewym barkiem, czaszka stukn´∏a o kamieƒ, to

si´ tak lekko teraz mówi, lecz wtedy by∏em pewien co najmniej

wstrzàsu mózgu. Nie to, ˝e odj´∏o mi wzrok, ale ból zdominowa∏

wszystkie zmys∏y, przes∏oni∏ Êwiat. Mrugajàc, pomaca∏em si´ po

g∏owie. Lepko. Dopiero po chwili zobaczy∏em czerwieƒ na palcach.

W∏osy mi si´ klei∏y od krwi. Zataczajàc si´, powlok∏em si´ do

skafandra. W∏o˝y∏em go, za∏o˝y∏em he∏m, usiad∏em i w∏àczy∏em

diagnoster. Wesz∏y we mnie mikrosondy. KoÊç nie p´kni´ta, ale d∏ugie

rozci´cie skóry. Nie trafi∏o na znaczniejsze naczynia krwionoÊne,

up∏yw krwi niewielki. Czeka∏em, a˝ przestanie mi si´ kr´ciç w g∏owie.

Gazmy nadal ani Êladu. Cholera z nim; przecie˝ to niewàtpliwy

szaleniec, jak mog∏em przypuszczaç, ˝e przyjdzie na czas, ˝e w ogóle

przyjdzie. Uch. Zapiek∏o, gdy skafander zasklepia∏ ran´. Ârodki

uspokajajàce zacz´∏y dzia∏aç. Wróci∏em do hotelu Honzla. 
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***

Zapisz´, jak brzmia∏y ich relacje. 

Wasojfemgus, który siedzia∏ w làdowniku tu˝ obok mnie, mówi,

˝e od poczàtku si´ poci∏em, denerwowa∏em i chcia∏em wyjÊç

z powrotem. Kiedy zapowiedziano start, ponoç rzuci∏em si´ biegiem

do Êluzy. 

Kretcher, który mia∏ mnie na podglàdzie, twierdzi, ˝e nie

potrafi∏em za∏o˝yç sobie he∏mu. Majà mi przes∏aç plik z tà

sekwencjà. 

Z kolei ludzie z obs∏ugi twierdzà, ˝e musieli mnie schwytaç

i si∏à odciàgnàç, ˝ebym si´ nie zabi∏, biegnàc na oÊlep po

powierzchni Rogu. 

Dwaj lekarze, McVine i Bedusadus, po przeanalizowaniu wyników

badaƒ orzekli doskona∏y stan fizyczyny i psychiczny; w ka˝dym razie

bez wàtpienia mieszczàcy si´ we wszelkich normach. 

Ja nic nie pami´tam. Nie wiem, dlaczego ucieka∏em. 

Mirton odlatuje jutro. Przyszed∏ do mojego pokoju

i wypowiedzia∏ na g∏os moje w∏asne strachy. 

– Zdaje si´, ˝e to casus Gazmy. Symptomy si´ zgadzajà. Co mówià? 

Powiedzia∏em mu, co mówià. Westchnà∏ – jakby si´ ju˝ litowa∏.

Zaklà∏em. 

– Przecie˝ ja musz´ jakoÊ stàd odlecieç! 

– Spróbuj jutro ze mnà – zaproponowa∏. 

– A jak próbowali z nim? Znaczy z Gazmà...? 

Odwróci∏ si´ od okna i zapatrzy∏ na mnie z jakimÊ chorym

pomieszaniem fascynacji i odrazy, nieÊmia∏oÊci i bezczelnoÊci. 

– Jak to si´ sta∏o? Co ty w∏aÊciwie zrobi∏eÊ? 

– Nic! 

Nie wierzy. Podejrzewa, Bóg jeden wie co. 

Z Gazmà by∏o tak: UÊpili go i za∏adowali nieprzytomnego na

làdownik. Làdownik wystartowa∏ i wtedy serce Gazmy przesta∏o biç.

Resuscytacja, stymulatory, ciosy adrenalinowe. Dopiero któryÊ

z lekarzy spod kopu∏y skojarzy∏ i kaza∏ im wracaç (mózgowiec,

oczywiÊcie; potem nie potrafi∏ si´ wyt∏umaczyç z intuicji).

Wylàdowali z powrotem; z wielkim trudem reanimowali Gazm´.

Biedak w∏aÊciwie zaliczy∏ Êmierç klinicznà. 

Nie jestem pewien, czy chc´ si´ porywaç na podobne

eksperymenta. Ale przecie˝ musz´ jakoÊ wróciç na Lizonne!

Madeleine wyrzuci Izmiraidy w pustk´ pozauk∏adowà, ciemnoÊç

absolutnà. Okno zamyka si´ szybko. 

Przyszed∏ tak˝e Telesfer. To znaczy – przysz∏a Kleinert. Telesfer

chcia∏ wiedzieç to samo, co Mirton: co ja takiego zrobi∏em. Nic!

Czyni∏ jakieÊ aluzje. Ten mózgowiec nie potrafi wypowiedzieç zdania

bez opakowania go wiàzkà insynuacji. Có˝, ostatecznie tak w∏aÊnie

funkcjonujà ich umys∏y. 

Porozumia∏em si´ z biskupem. Irytujàca rozmowa, zw∏aszcza przy

takim opóênieniu. Zdaje si´, ˝e biskup Haupert uwa˝a, ˝e si´ czymÊ tu

zarazi∏em. Ciekawe czym, miasto w kraterze sterylne od zarania, sam

Róg nie posiada ni Êladu atmosfery, nie wspominajàc o biosferze.

Niemniej rozumiem biskupa, sytuacja jest delikatna, ostatnie, czego

nam trzeba, to Êmierci duchownego na Izmiraidach. 

Wyspowiada∏em si´. 
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