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Andrzej Biedroń 

Niebieski blask stali 

Sam nie wiem, co mnie do tego podkusiło. Od początku wyróżniał się na tle jedno-

litych nowoczesnych wieżowców i centrów handlowych. Mały, opuszczony sklepik z prze-

gniłą elewacją i popękanymi ścianami nie pasował do zaprojektowanych z przepychem i 

luksusem współczesnych świątyń kapitalizmu. Zdumiewało mnie, że prawdopodobnie 

był to ostatni budynek w mieście nie stylizowany na ruderę, a faktycznie nią będący. Taki 

real retro style czy coś.  

Najbardziej fascynowała mnie witryna i to, co się za nią znajdowało. Po całym wnę-

trzu, pozornie bez ładu i składu, krążyły roboty. Bez względu na porę dnia czy nocy cho-

dziły po sklepie, jakby poszukując czegoś, czego nie były w stanie znaleźć.  

Obserwowałem je z bezpiecznego miejsca, popijając kawę w kawiarni po drugiej 

stronie ulicy. Lubiłem w wolnych chwilach przypatrywać się ruinie i jej mieszkańcom, 

próbując domyślić się ich historii i odgadnąć przyszły los. 

I właśnie wtedy, podczas kolejnej z takich sesji, przez moje żyły przebiegł nagły 

impuls, niespodziewana myśl, która zapoczątkowała całą tę aferę. 

— Przepraszam — pstryknąłem palcami, przywołując do stolika kelnerkę. — Od 

jak dawna ten sklep jest opuszczony?  

— A bo ja wiem — wzruszyła niedbale ramionami. — Pracuję tu od niedawna — 

dodała wymijająco. Miała śliczne, azjatyckie rysy twarzy i doskonałą sylwetkę, lecz w jej 

postawie, w jej ruchu od razu wyczułem fałsz, obracający wniwecz całą domniemaną do-

skonałość.  

Na pewno była cyborgiem… 

Kiedyś, gdy jeszcze ludzkość miała nad tym wszystkim kontrolę, nie było proble-

mów z rozróżnieniem, kto był kim. Człowiek wyglądał jak człowiek, roboty zaś jak stereo-
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typowe blaszane puszki, jakich pełno bywało w sztampowych filmach s.f. zeszłego stule-

cia. A potem przyszła pierwsza cyberrewolucja, po niej druga… Po każdej z nich wzrastała 

tolerancja społeczeństwa na ilość mechanizmów, które człowiek mógł sobie zamontować, 

by według „niezależnych etycznie norm” pozostać starym dobrym homo sapiens. Aż w 

końcu nadeszły czasy obecne, gdzie każdy ma idealną twarz, idealną sylwetkę, a nikt nie 

zastanawia się, jaka część tych ideałów ma jeszcze jakikolwiek związek z łańcuchem DNA. 

Na pozór wszyscy są ludźmi, w rzeczywistości mało kto nie został maszyną…  

Jednak ja potrafiłem dostrzec prawdę! Nie mogłem co prawda skorzystać z żadnej 

współczesnej wersji testu Voigta-Kampffa, ale i bez tego udogodnienia zauważałem 

wszystkie drobne różnice pomiędzy „czystymi” ludźmi a pośrednimi hybrydami. Niena-

turalne drgnięcie kącika ust podczas uśmiechu, ledwo zauważalne opóźnienie koordyna-

cji ruchów, wszystkie te z pozoru nieistotne drobiazgi pomagały mi zajrzeć poza granicę 

rzeczywistości i dostrzec, kto jest swoim, a kto zwyczajną podróbką.  

I właśnie dlatego tak bardzo fascynowały mnie te roboty, bezradni więźniowie 

opuszczonego sklepu. Zupełnie nie pasowały do naszych „idealnych” czasów: nieprzypo-

minające ludzi, zdawały się ostentacyjnie obnosić ze swoją mechanicznością. Zapewne 

kiedyś pracowały jako służba domowa lub pracownicy fizyczni; nie musiały więc wyglą-

dać, miały po prostu działać. Nie udawały kogoś, kim nie były — prezentowały autentycz-

ność w najczystszej postaci. 

Cholera, gdzie się podział ich właściciel? I dlaczego… 

— Przepraszam pana — azjatycka kelnerka chrząknęła, wyraźnie zniecierpli-

wiona. — Zamówi pan jeszcze coś? Bo jeśli nie, to… 

— Dziękuję, już skończyłem — zerwałem się z krzesła i rzuciłem na stół parę bank-

notów. — Reszty nie trzeba — ruszyłem w kierunku wyjścia. Wychodząc z kawiarni, po 

raz kolejny mimochodem rzuciłem okiem w stronę witryny budynku. Roboty nieświa-

dome faktu, że są obserwowane, wciąż nieprzerwanie krążyły po wnętrzu sklepu. 

Sięgnąłem dłonią do kieszeni płaszcza, wygrzebując telefon komórkowy. Po prostu 

musiałem się dowiedzieć, jaka jest ich historia… 

*** 

— Oszalałeś? — Jacek popukał się w czoło. — Po co chcesz wiedzieć takie rzeczy? 

Może lepiej zacznij coś pisać, a nie tracisz czas na bzdury.  

— Nie widzisz, że z tego może być świetna historia? Opuszczony budynek, porzu-

cony towar, którego latami nikt nie rusza; na bank kryje się za tym jakaś grubsza afera! 



3 

 

— Pierdolisz i tyle — warknął Jacek, podnosząc się zza biurka. Powoli podszedł do 

okna. — Interesujesz się tą sprawą tylko dlatego, że zżera cię ciekawość, o co w tym 

wszystkim chodzi. Jak tylko poznasz szczegóły, od razu o tym zapomnisz. Nic nie napi-

szesz, a cały wysiłek pójdzie na marne. A co, może nie mam racji? — Gniewnie zmarszczył 

brwi. 

Przygryzłem w zamyśleniu wargę. Fakt, chodziło tylko o zwykłą ciekawość, ale czy 

to było coś złego? Nie chciałem kłamać, ale jeśli nie dawał mi wyboru… 

— Wiesz, ile na czarnym rynku są warte takie roboty? 

            Milczał przez dłuższą chwilę. 

— Jestem dziennikarzem śledczym — powiedział w końcu. — Tropię czarny rynek, 

a nie korzystam z niego… 

— Tam są dziesiątki oryginalnych robotów — przerwałem mu. — Nie musisz być 

znawcą, by wiedzieć, ile zarobisz. 

Znów milczał. Lecz tym razem wyczułem, że była to milcząca zgoda. Jak dobrze, że 

to pieniądz rządzi światem! 

— Powiedzmy, że ci pomogę. Jak to właściwie chcesz zrobić? Dowiemy się, kto jest 

właścicielem i…? 

— I odkupimy od niego sklep razem z zawartością za bezcen. Roboty sprzedamy, 

gdzie trzeba, a budynek opchniemy komuś za grosze. Ty będziesz miał pieniądze, a 

ja swoją historię. To naprawdę świetny układ, nie sądzisz? 

— Tak, to ma ręce i nogi. W sumie nie zaszkodzi tu i ówdzie kogoś popytać. Swoją 

drogą, naprawdę jesteś szalony, jeśli angażujesz się w to tylko dla poznania szczegółów 

nic nieznaczącej historii. 

— Znasz mnie — odparłem, siląc się na obojętność. — Wiesz, że straszny dziwak 

ze mnie. W dodatku to ciekawość oparta na czysto ludzkich podstawach, więc tym bar-

dziej… 

— Jezu, a ty znowu o tym samym? — Jacek załamał ręce. — Kiedy w końcu przej-

dzie ci ta obsesja z cyborgami? Nie rozumiesz, że czasy się zmieniły i naprawdę już nie ma 

znaczenia, na ile ktoś jest scyborgizowany? — Parsknął ironicznym śmiechem. — No tak, 

teraz już wiem, skąd wymyśliłeś cały ten interes. Chcesz się po prostu dostać do tych sta-

lowych śmieci, mam rację? I co ci z tego przyjdzie? Zobaczysz prawdziwe maszyny, bez tej 

fałszywej otoczki? Ogarnij się, chłopie! Naprawdę nie ma już znaczenia, na ile ktoś jest 
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zmechanizowany, ważne jest, jak bardzo wciąż pozostaje człowiekiem. — Nerwowo po-

tarł zarośnięty podbródek. — Kurwa, aż sam się zgubiłem w tej całej retoryce…  

Milczałem, zaciskając pięści. Zdawałem sobie sprawę, że Jacek nigdy nie zrozumie 

mojego punktu widzenia, mojej niechęci do „elastycznych norm postrzegania rzeczywi-

stości” i tym podobnych bzdur. Tu nie chodziło o zwykłe uatrakcyjnienie życia, o pro-

stacką radość z zobaczenia prawdziwych maszyn, nie żadnej białkowo-mechanicznej hy-

brydy, lecz o…  

W sumie sam nie byłem tego pewny. 

— Odezwij się, jeśli coś znajdziesz. — Ruszyłem w kierunku wyjścia. 

— Kazik — zawołał mnie Jacek, gdy naciskałem klamkę. — Wiem, że teraz rzucę 

straszliwym banałem… Ale czytałem kiedyś taką mądrą książkę, gdzie padło zdanie, że 

najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Może po prostu zrozum, że choćby ktoś był na-

wet w dziewięćdziesięciu procentach maszyną, wciąż zawiera w sobie te dziesięć procent 

mięsa? 

Parsknąłem śmiechem. 

— Faktycznie, banalna refleksja. Poza tym, naprawdę myślisz, że w dzisiejszych 

czasach takie stare bajki dla dzieci mają jakikolwiek sens? — rzuciłem, wychodząc z gabi-

netu.  

*** 

Podczas gdy Jacek szukał informacji o właścicielu sklepu, ja ponownie odwiedzi-

łem znajomy budynek, chcąc mu się dokładnie przyjrzeć.  

Dopiero gdy podszedłem bliżej, dostrzegłem, jaki przed laty musiał budzić respekt. 

Potężna, dwupiętrowa konstrukcja z solidnej cegły, nie żadnej gipsodykty jak teraz. Na 

fragmentach elewacji można było dostrzec resztki ozdobnych malowideł, na dachu zaś 

wciąż stały litery układające się w napis GOLDEN CORP. Litery G, O i D uległy już znacz-

nemu zniszczeniu, lecz reszta nazwy wydawała się prawie nietknięta destrukcyjnym dzia-

łaniem czasu. 

Po wnętrzu sklepu wciąż buszowały roboty; leciwe mechanizmy, często w ogóle 

nieprzypominające człowieka. Mające dziesięć lub dwie ręce, pękate jak beczki lub długie 

jak tyki. Nie było ich kilkadziesiąt, jak powiedziałem Jackowi, lecz zaledwie kilkanaście, 

co i tak gwarantowało ogromny zysk z ich sprzedaży. W końcu takie roboty, jak wszystkie 

antyki, musiały swoje kosztować. Dlaczego więc budynek wciąż nie miał właściciela? Lub, 

co jeszcze bardziej zastanawiające, dlaczego nikt ich nie ukradł? I w końcu… 
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— Nie powinien pan zbyt długo tutaj przebywać — zagadnęła do mnie przecho-

dząca staruszka. — To może się źle dla pana skończyć… 

— Doprawdy? — prychnąłem z irytacją. — Co niby może mi się stać? Porwie mnie 

UFO czy jak? — rzuciłem ironicznie. 

Twarz kobiety stężała. 

— Więc słyszał pan te plotki? Jeśli tak, to czemu pan tu się wciąż kręci? To miejsce 

przynosi pecha, naprawdę jest pan aż tak głupi, by to sprawdzać? 

— Błagam, nie powie mi pani, że wierzy w te zabobonne bzdury — machnąłem 

wymijająco ręką. — Może jeszcze opowie mi pani niektóre z nich, bym się przestraszył i 

przestał tu przechodzić? Interesuje mnie po prostu historia tego miejsca i tyle. Co do tego 

mają jakieś miejskie legendy? 

— Wiem, o co panu naprawdę chodzi! O te roboty — skinęła głową w stronę wi-

tryny. — Jest pan po prostu kolejnym cwaniakiem, który myśli, że może zarobić, skupując 

je za grosze i sprzedając za duże pieniądze. Ale to się nie uda. To miejsce jest przeklęte — 

zakończyła konspiracyjnym szeptem. 

Parsknąłem śmiechem. Tego już było za wiele! 

— Niech pani zrozumie — zacząłem. — Jestem tylko pisarzem amatorem, chcę po-

znać historię tego budynku i jego właściciela, by… 

— Chcesz pan znać historię? Powiem panu — przerwała mi gwałtownie. — Każdy, 

kto wejdzie do tego budynku, znika lub dzieje się z nim coś jeszcze gorszego. Błyska kolo-

rowe światło, a roboty stają się po chwili jeszcze bardziej aktywne niż zwykle. Na pewno 

czerpią siłę z ludzkiego mięsa — dodała dramatycznie. — I dzieje się tak od kiedy pamię-

tam, znikali włamywacze, policjanci, sprzedawcy nieruchomości, klienci… Błyska świa-

tło… I tylko robotów przybywa. 

Zapadła krępująca cisza. Po przemowie kobiety straciłem chęć na przebywanie w 

pobliżu sklepu choć przez chwilę dłużej. Odwróciłem się od witryny i bez pożegnania od-

szedłem. Byle dalej od obłąkanej staruchy. 

— Ostrzegam pana — krzyczała za mną. — Są pewne miejsca, których nie należy 

odwiedzać… 

*** 

Z ulgą przekroczyłem próg swojego mieszkania. W głowie wciąż szumiały mi słowa 

kobiety, jej opowieść, dziwne plotki. Cała idea od początku do końca wydawała mi się 

zwykłym bajaniem, ale część spostrzeżeń zdawało się dzięki temu znajdować logiczne 



6 

 

uzasadnienie. Może to dzięki temu sklep unikał kradzieży? Może był to taki unikatowy 

system antywłamaniowy? Tylko skąd to całe gadanie o UFO? I że niby roboty miałyby być 

napędzane ludzkim mięsem… Dopóki nie mogłem skontaktować się z właścicielem lub 

kimś z jego rodziny, całe to gdybanie nie miało sensu. Po prostu brakowało mi zbyt wielu 

danych, by rozwiązać to równanie… 

DRYŃ DRYYŃ DRYYYŃ — zapiszczał dzwonek telefonu. 

— Słucham — warknąłem, odbierając połączenie. Nie znosiłem, gdy ktoś wyrywał 

mnie z toku rozmyślań. 

— Halo, Kazik? — rozpoznałem głos Jacka. — Masz czas, żeby się teraz spotkać? 

Zerknąłem na zegarek. Minęły dopiero dwie godziny odkąd się widzieliśmy. Już 

zdołałby cos znaleźć?  

— Powiedzmy — mruknąłem niechętnie. — A co, masz coś dla mnie? 

— Powiedzmy — sarknął dziennikarz. — To jak, przyjedziesz czy nie? 

— Gdzie jesteś? W biurze? 

— Teraz tak, ale nie ma sensu, byś przyjeżdżał. Wpadnij na cmentarz na Wiosennej 

— rozległ się sygnał kończonego połączenia. 

— Na Wiosennej? — mruknąłem do siebie, patrząc przez okno. Słońce chyliło się 

ku zachodowi, barwiąc niebo na kolor winnej czerwieni. Zanim zdążyłbym tam dojechać, 

z pewnością zapadłaby noc. — Wieczór, cmentarz, tylko burzy brakuje — rzuciłem 

cierpko, sięgając po płaszcz i zmierzając ku wyjściu. 

*** 

— Niech zgadnę, to jest właściciel? — zapytałem, wskazując na grobowiec, przed 

którym staliśmy. Masywny, z czarnego piaskowca, musiał mieścić większość rodziny 

zmarłego. 

— Tak — obojętnie stwierdził Jacek. — A poza tym jego dzieci i wnuki. Właściwie 

to wszyscy z jego rodziny od dawna nie żyją. 

— Czyli już raczej nie zdołamy z nikim pogadać o interesach? — rzuciłem wesoło. 

— Raczej nie — mruknął ze śmiertelną powagą. — Ale popatrz na to wszystko. — 

Wskazał ręką grób i jego otoczenie. — Czarny piaskowiec. I to za jego czasów, gdy na ca-

łym świecie szalał kryzys… Zasrany żydowski burżuj… 

— Przestań… 
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— No co? — zaperzył się. — Wielki konstruktor od siedmiu boleści! Jak można za-

pomnieć o tym, co się stworzyło, i w żaden sposób tego nie zabezpieczyć?! Przecież teraz 

już nic nie możemy zrobić i… 

— To naprawdę już nie ma znaczenia — mruknąłem, odchodząc.  

*** 

Biały szlam jest wszędzie. Sączy się z okien nowoczesnych wieżowców, zalewa 

ulice, topi równo ułożone chodniki. Całe miasto zdaje się tonąć w zabójczej bieli. 

Brnę przez jeden z tych ulicznych potoków. Ociężale stawiam nierówne kroki, zma-

gając się z silnym nurtem płynącego szlamu.  

W oddali dostrzegam ludzkie sylwetki. Hej! Ludzie! Krzyczę i niemrawo ruszam w 

ich stronę. Po chwili już widzę wyraźniej. Trzy osoby: kobieta i dwóch mężczyzn. Odwró-

ceni ode mnie plecami, zdają się dążyć do tego samego celu co ja. W końcu doganiam ich 

na odległość ramienia. Chwytam kobietę za bark i gwałtownie obracam w swoją stronę.  

Przerażenie odbiera mi dech. 

To ta azjatycka kelnerka, ze swoimi idealnymi rysami twarzy i perfekcyjną figurą. 

Tym razem jednak jej skórę pokrywają tysiące ropiejących wrzodów i bąbli, pękających i 

odsłaniających kryjące się pod powierzchnią skóry… 

Splątane zwoje kabli? 

Największy bąbel, pokrywający cały brzuch, pęka z głośnym trzaskiem. Wybuch 

wyrywa w skórze dziurę, przez którą wypada okablowany pęk jelit, wpadający w białą 

maź. Po chwili wszystkie narządy wewnętrzne z korpusu lądują w potoku, ja zaś, machi-

nalnie patrząc w głąb powstałej pustki, widzę… 

Obracające się koła zębate?  

Nie mogąc się ruszyć, obserwuję, jak rozchyla usta, a z nich wypływają białe wstęgi 

o duszącym zapachu, przywodzącym na myśl tę wszędobylską maź, którą jestem otoczony 

wokół. Nie mogę uciec, gdy owe linie, niczym mityczne węże z głowy Meduzy, rzucają się 

na mnie, wgryzając się w mięso mojej duszy, drażniąc panicznym strachem mojego ducha, 

zalewając uszy pytaniem: 

— Kim właściwie jesteś? 

Odpycham ją od siebie. Rzucam się do ucieczki. Są tuż za mną. Słyszę ich stłumione 

głosy, czuję na karku ich spojrzenia. Rzucam się w boczną alejkę, licząc, że im ucieknę. 
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Są wszędzie obok mnie, gdziekolwiek nie pójdę. Czają się na mnie, gotowi wysko-

czyć, dosięgnąć, rozszarpać na strzępy moją niezłomność. Ile już razy wcześniej próbowa-

łem ich zgubić i zawsze przegrywałem? Ile razy wcześniej ulegałem ich namolnej obecno-

ści, odbierającej mi wszelką asertywność i zdrowy rozsądek?  

Niespodziewanie słyszę głos, hen, gdzieś w oddali. Przystaję, rozglądam się ner-

wowo. Wytężam wzrok, dostrzegając w oddali niewyraźny zarys budynku. Daleko, gdzieś 

na granicy postrzegania, wśród oparów gęstej jak mleko mgły majaczą rozjarzone litery: 

L… 

E… 

N…  

*** 

Zerwałem się z łóżka, krzycząc. Przez moją głowę przelatywał tysiąc gorączko-

wych myśli, z których dopiero po chwili wykrystalizowało się złudne wrażenie sensu.  

Sklep mnie do siebie wzywał. Przekaz sennych majaków był jasny. Tylko tam mo-

głem uwolnić się od białego szlamu, fałszywych mięsno-mechanicznych maszyn. To było 

nieuniknione.  

Sięgnąłem po telefon komórkowy. W słuchawce rozległ się odgłos wybieranego 

połączenia.  

— Halo? — odezwał się zaspany głos Jacka. 

— Ubieraj się — rzuciłem krótko. — Idziemy do sklepu. 

— Oszalałeś? Jakiego sklepu? Jest trzecia w nocy, idź spać, człow… 

— T e g o sklepu. 

            W słuchawce zapadła cisza. 

— Ty naprawdę zwariowałeś. Na serio chcesz okraść ten sklep? 

— Po prostu pójdziemy po to, co nasze. I… 

Klik. 

Rozłączył się.  

Cóż, jego strata. 

Powoli wstałem z łóżka, sięgnąłem do szafy, poszukując ciepłych ubrań. O trzeciej 

w nocy w opuszczonym budynku może być trochę zimno. 

*** 

Nie miałem najmniejszych problemów z dostaniem się do środka. Drzwi wejściowe 

na zapleczu już dawno zostały zniszczone, nic zatem nie stanęło mi na przeszkodzie, by 
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zwiedzić wnętrze sklepu. Niespiesznie szedłem przez posępne korytarze, coraz bardziej 

czując wzbierającą we mnie ekscytację. Przestrogi starej baby nie miały już żadnego zna-

czenia, liczyła się perspektywa zdobycia owych nienazwanych bogactw, które musiały tu-

taj być. Nie miałem na to żadnych dowodów, lecz byłem tego pewien. 

Na końcu kolejnego korytarza dostrzegłem blade światło. Wątła niebieska po-

świata zdawała się wypływać z sąsiedniego pomieszczenia, zalewając ściany, plamiąc 

podłogę. Musiałem być u celu, nie było innej możliwości.  

Ostrożnie przestąpiłem próg pomieszczenia. Znalazłem się w sali sklepowej, co za-

sugerowała mi obecność lady z kasą fiskalną. Z sufitu wystawał rząd jarzeniówek, świe-

cący słabym niebieskim światłem. Wtedy je dostrzegłem! Owe tajemnicze roboty, które 

wielokrotnie obserwowałem zza witrynowej szyby, znajdowały się naprzeciw mnie, krą-

żąc po swoich stałych trasach. Nie zwracały na mnie najmniejszej uwagi, zagłębione we 

własnych wszechświatach, zamknięte w osobnych mikrokosmosach zbudowanych przez 

kogoś zupełnie od nich innego.  

Nerwowo przełknąłem ślinę. Miałem przed sobą mechanizm w czystej postaci; 

żadnych maszyn obleczonych w skórę, żadnych białkowych rozrostów opartych na krze-

mowym mechanizmie. Maszyna będąca maszyną — w dzisiejszych czasach to rzadkość 

równie wielka, co człowiek będący człowiekiem, jak ja. Rozłożyłem szeroko ręce. 

— Witajcie — zacząłem. — Oto jestem…  

Wtem roboty zatrzymały się. Jakby na jeden rozkaz, jednocześnie zwróciły się w 

moją stronę. W ich martwych oczach zatańczyła niebieska poświata. 

Rozległ się niewiarygodnie głośny gwizd. Krzyknąłem, spróbowałem zatkać uszy. 

Bezskutecznie. Gwizd rozrywał mi bębenki, wwiercał się w mózg, próbował przeniknąć 

na wylot mnie i całe moje życie.  

Lampy rozjarzyły się mocniej, niebieskie światło wypełniło całą salę, oślepiając 

mnie milionem promieni odbijających się od stalowych pancerzy robotów. 

Ogłuszony i oślepiony zwaliłem się na ziemię. Bezradnie się po niej rzucałem, pró-

bując trafić do wejścia na zaplecze.  

Niespodziewanie poczułem, jak w mój goleń wbijanych jest kilka ostrzy. Zawyłem 

z bólu, oderwałem ręce od uszu, spróbowałem złapać się za nogę z zamiarem wyciągnięcia 

skalpeli. 

Świst! 
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W moje dłonie wbiło się kilkanaście haczyków. Od razu zaczęły się oddalać, ciągnąc 

za sobą skórę z mięśniami… 

Rozległ się trzask rozdzieranego mięsa. 

Ból rozsadził mi czaszkę. Przestałem cokolwiek czuć… 

Otworzyłem oczy. Jak oniemiały zacząłem wpatrywać się w nagie kości dłoni, ob-

serwowałem kapiącą z nich krew. W ostrym, niebieskim świetle wydawały się, czy ja 

wiem? 

Koloru stali? 

Im więcej tkanek znikało z mojego szkieletu, tym światło bardziej słabło. Choć po-

winienem już dawno umrzeć, paradoksalnie nigdy wcześniej nie czułem się lepiej. Jakiś 

czas później dostrzegłem między stawami malutkie koła zębate. Upiorny gwizd przestał 

rozbrzmiewać w mojej głowie, a został zastąpiony cichutką melodyjką — jedną z tych, 

które wygrywają wszystkie tandetne pozytywki. 

Byłem szczęśliwy. 

Stal moich kości lśniła w niebieskiej poświacie. 

*** 

— Słyszałyście to, sąsiadko? 

— Hmm, co takiego? 

— Wiem, że nie powinnam była tam patrzeć, ale kiedyś, w drodze wyjątku, zerk-

nęłam raz na tamtą witrynę i…  

— Chryste Panie! To przecież niebezpieczne, zgłupiała pani?! 

— To nieważne, ważne jest to, że pojawił się tam nowy robot! 

— Hmm, doprawdy? 

— Naprawdę! Mówię pani, to jak zaraza, trzeba to do gruntu spalić i zaorać. Wtedy 

dopiero będzie spokój! 

— Nie, nie wydaje mi się, by to coś pomogło. Ale niech się pani tym nie przejmuje, 

mam dziwne wrażenie, że od teraz na nowo będzie spokój… 

 


