
Eneida Kosmiczna 

 

 

Kolejna nudna planeta. Szare kamienie, pył i niebo. Jedynym urozmaiceniem były 

wzgórza, a i one były tylko względnie ciekawe – jeśli już jakieś występowały, były niskie i 

niezbyt strome. 

Jakby tego było mało, był to dzień marszu. Nasza kochana biurokracja uznała, że każdy 

kosmonauta MUSI spędzić na badanej planecie przynajmniej jedną ziemską dobę poza 

statkiem. Mówią, że maszyna może coś przeoczyć. 

– Dobra, dosyć tego! – powiedziałem sobie. – Zaraz wracam, głodny jestem jak… 

I wtedy nudna, szara górka przede mną eksplodowała. Jeden błysk i nagle byłem w 

powietrzu. Nie spadałem. Coś ściskało mnie za nogę. Wyrywałem się, ale nie puszczało. 

Próbowałem chwycić za broń, ale to nie udało się w tym pędzie. Krzyczałem, rzucałem się. I 

prawie zwymiotowałem śniadanie, gdy ramię szybko się cofnęło. 

Piach i szarość. Tyle widziałem. 

Nagle byłem w jakiejś jamie. Było bardzo ciemno, ale gdzieś pośrodku paliło się małe 

światełko. Nogę nadal miałem uwięzioną. 

Zaraz zbliżyło się do mnie drugie ramię. 

Przylgnąłem do ziemi i starałem się nie ruszać, ale czubek ramienia prześliznął się obok 

mojej twarzy i… poszedł w dół. Podążyłem za nim wzrokiem. 

Wejście danych! Dlaczego, nie ma dopasowanego… 

Końcówka zmieniła kształt i dopasowała się do wejścia. Na ekranie wewnątrz mojego 

hełmu przeszedł ciąg jedynek i zer. 

– Tłumacz! – powiedziałem. 

Natychmiast po ekranie przeleciały litery, ale nic nie zdążyłem przeczytać. 

– Czytaj! – poleciłem komputerowi. 

– A więc… – usłyszałem beznamiętny głos lektora. – … zaczęło się to tak… 

 

* * * 

 

Działo się to na jednej z wielu planet zamieszkanej przez jedną z licznych ras. Leyton 

biegł przez ulicę swego miasta. Był dzień, ale na niebie świeciły gwiazdy – gwiazdy śmierci, 

okręty kosmiczne Tygrów, którzy blokowali planetę już od kilku tygodni. Dawali wybór – 

niewola i upokorzenie albo zagłada. A teraz on, Leyton Yter, znalazł rozwiązanie. Pracował 

nad tym, bo za to mu płacili – tak zawsze mówił, jednak prawda była taka, że traktował to 

jako zagadkę logiczną, psychologiczną. Próbował podejść do tego na różne sposoby – 



fizyka, chemia… ale dopiero gdy włączył w to moralność i filozofię, znalazł rozwiązanie. 

Dokładniej rzecz biorąc, musiał je wyłączyć. 

Wiedział, że przez komunikator nie przekona tych u góry do swoich racji. No i niestety byli 

jeszcze szpiedzy. Dlatego sam do nich poszedł.  

Był już pod pałacem i pokazał strażnikom przepustkę. W sprawach badań miał dostęp 

wszędzie i o każdej porze, mógł nawet w środku nocy wejść do pokoju przewodzącego 

Radzie Ośmiu. Może i nie byłby to dobry pomysł, ale miał do tego prawo. 

Wielkie drzwi do sali obrad otworzyły się przed nim z hukiem i wszyscy zgromadzeni 

zwrócili na niego wzrok. 

– Kim on… – zaczął jeden z członków rady, ale szepty siedzących po jego bokach szybko 

wyjaśniły mu, kim jest Leyton. Umilkł od razu. 

Tylko jedna osoba na sali nie spojrzała na niego. Trudno jednak powiedzieć, czy była to 

osoba – widział tylko skafander. Wiedział, kto jest w środku i cieszył się, że widzi jedynie 

strój. Tygrowie podobno byli paskudni nie tylko z charakteru. 

W uszach aż dudniła cisza – nie był to zwykły brak dźwięku, ale raczej jego odwrotność. 

– Macie czas do końca waszego święta, potem będzie tylko rzeź, zastanówcie się nad 

tym – mówił głos ze skafandra. – A ty możesz przekazać to ludziom! – rzekł do Leytona, 

obracając powoli łeb. 

Konstruktor nie miał najmniejszego zamiaru by to zrobić. 

Zielona postać – bo takiego koloru było to przebranie – ruszyła powoli ku drzwiom. 

Zatrzymała się jeszcze na chwilę i rzekła: 

– Dwa tygodnie. Pamiętajcie. 

Drzwi zostawiła otwarte. 

– Czego chcesz?! – przerwał ciszę przewodniczący, gdy strażnicy zamknęli już wrota. – 

Nie widzisz, że jesteśmy zajęci? 

– Ja… Panie, myślę, że wiem, jak możemy się uratować. 

Przez salę przebiegł szmer, a „pierwszy wśród równych” tylko przeszywał go wzrokiem. 

Po chwili powiedział jednak głosem, który przypominał nieco przełamywanie styropianu: 

– Mów. 

– Ja… – zaczął Leyton, a widząc zniecierpliwienie na twarzy przewodniczącego, 

przyspieszył. – Mamy ratować siebie, tak? Najpierw jednak musimy sobie odpowiedzieć, 

czym w zasadzie jesteśmy? 

Wódz westchnął. 

– Nie wiemy, może nam powiesz? 

Leyton wiedział, że wolałby robić teraz coś innego, niż drażnić wodza, jednak zdawał też 

sprawę, że bez takich zabiegów oratorskich się nie obejdzie. 



– Chodzi o to, że przede wszystkim jesteśmy myślami, bo czym jesteśmy bez nich? – 

zapytał retorycznie i, wiedząc, że przewodniczący zaraz się wtrąci, odpowiedział sobie: – 

Niczym. Zwierzętami. 

– Ciała też są ważne… – powiedział Trevon, ten jeden z rady, którego Leyton znał 

osobiście. – Ale do czego zmierzasz? 

Leyton zamilkł na chwilę. 

– Czy wiecie panowie i panie… – Skłonił się w stronę dwóch radnych. – … czym jest 

transhumanizm? 

Trevon wiedział, Leyton był tego pewien, mimo tego na sali panowała cisza. 

– Kontynuuj… – powiedział przewodniczący. 

– Od kilku lat pracowaliśmy nad podróżami kosmicznymi - dalszymi i szybszymi 

– I co? 

– Uważam, że nie jest to możliwe w przeciągu najbliższych dwustu lat w takiej formie, jak 

każdy sobie to wyobraża. Gdy inni pracowali, by przybliżyć nas do tych nierealnych mrzonek, 

ja poszedłem inną ścieżką. Nasze ciała to tylko kawałki mięsa, a nasze myśli to impulsy 

elektryczne. Możemy uciec z tej planety jeszcze dziś… Tyle że w malutkich urządzeniach z 

napędem atomowym, a w nich będą te impulsy! Niech Tygrowie rządzą sobie planetą trucheł 

bez dusz i myśli! 

W tym momencie otworzył walizkę i zaprezentował urządzenie. Przez salę przeszedł 

szmer. 

– Więc… – zaczął przewodniczący. – Mielibyśmy porzucić nasze życia dla tego? – Tutaj 

wskazał na pudełeczko. – Spójrz za okno. Tysiące lat ewolucji i budowy cywilizacji. Budynki, 

domy, mosty, drogi, maszyny… Ja wolę już pełną kontrolę ludzkości niż coś takiego! 

Zwariowałeś! Zmarnowałeś lata pracy, zamiast zbliżyć nas do gwiazd! 

W doktorze coś zawrzało, pękło i krzyknął: 

– Teraz to niech pan mnie posłucha! Tak, posłucha i również spojrzy za okno, ale nieco 

wyżej. Tak, tam nad naszymi głowami jest to, co obróci pana mosty i maszyny, ewolucję i 

cywilizację w gówno i nie da nam dwustu lat na ucieczkę! 

Na sali zapadła cisza, a przewodniczący wyglądał na zszokowanego. 

– Więc kto zmarnował lata pracy… – Leyton poszedł za ciosem. – … Ja, który mogę 

uratować nas i naszą kulturę, czy oni, którzy pracowali nad mrzonkami? 

Przewodniczący wręcz kipiał ze złości, było to aż nazbyt widoczne. Odezwał się człowiek 

po jego prawicy: 

– Ile tego masz? Jak długo trwa produkcja? 

Przewodniczący spiorunował go wzrokiem. Leyton i tak odpowiedział: 



– Kilka tysięcy dużych zestawów, dziesiątki tysięcy małych. Z naszą technologią produkcja 

jest szybka, a gdyby zmobilizować wszystkich, myślę, że możliwe byłoby wzbicie się całych 

narodów. 

– Niech stąd odejdzie i nie pokazuje mi się na oczy! – wysyczał wódz. 

– Panie Leyton, skontaktujemy się z panem. – powiedział Trevon. – Proszę nikomu nie 

mówić o tej rozmowie. Naprawdę nikomu. Przemyślimy to, co pan powiedział. 

– Po moim trupie. – mruknął przewodniczący. 

To może być już całkiem bliskie wydarzenie. – pomyślał naukowiec. 

– Skontaktujemy, dlatego konieczna jest dyskrecja. 

– Oczywiście. – powiedział Leyton. 

Ale widział nienawistny wzrok „pierwszego wśród równych”. Wiedział, że prędzej świnie 

zaczną latać, niż stanie się to z jego wynalazkiem. A przynajmniej za przyzwoleniem władz. 

Gdy więc wyszedł, ruszył prosto do Lydii. 

 

* * * 

 

– Kochana, nie mamy wyjścia! 

– Jeszcze raz, co ci powiedzieli? – spytała Lydia. – Że się z tobą skontaktują? To chyba 

dobrze, prawda? 

Leyton westchnął. 

– Nie! To najgorsze, co może być! Tak zawsze mówi się tym, z którymi zdecydowanie nie 

chce się kontaktować… 

Chodził po pokoju wte i wewte. Było dosyć ciemno, a do tego nie było to duże mieszkanie. 

Oparł się o stół z syntetycznego drewna. Sięgnął do półki i nalał sobie na dno szklanki. 

Dobrze, że chociaż wódka nie jest jeszcze syntetyczna. – pomyślał i uniósł kubek do ust. 

Ręka mu drżała. Gdy już prawie nalał sobie do ust, a potem do gardła, odsunął naczynie. 

Nie mogę teraz pić! – uznał w końcu. – W każdym momencie możliwe jest, że będę 

musiał się zeskanować. Mimo wszystko nie chciałbym być pijany przez całą wieczność. 

– Nie za wcześnie na coś takiego? Ledwo po dwunastej… 

Rzucił szklanką w ścianę. 

– Kurwa! Zaraz nas rozpierdolą, a oni nie mają żadnego pomysłu, żadnego… 

Lydia wstała i podeszła do niego. 

– Leytonie… 

– Czego?! 

Odwrócił się do niej, a ona się odsunęła. 

– No czego?! Nie widzisz, że wszyscy umrzemy, do kurwy nędzy?! 

Milczała chwilę, wzięła oddech i rzekła: 



– Wyjdź z mojego domu, Leytonie. 

– Ja… Przepraszam, nie chciałem… 

– Powiedziałam „wyjdź”! Może porozmawiamy później, gdy się uspokoisz. O ile jeszcze 

wszyscy nie umrzemy, do kurwy nędzy. 

Spojrzał jej w twarz. Trudno było dostrzec tam jakikolwiek wyraz, a już zwłaszcza wyraz 

przychylny. Otworzył usta, zamknął je, zacisnął pięść i wyszedł. Drzwi zamknęły się z 

hukiem. 

Szedł przez zatłoczoną ulicę. Na ludzi patrzył z pogardą. Zaraz mieli ich wszystkich 

zasiec, jak świnie, jak karpie na Gwiazdkę, a oni wyglądali, jakby nic o tym nie wiedzieli! 

– Jebane zwierzęta… 

– Co? – usłyszał cienki głosik. 

Spojrzał w dół. Mała dziewczynka wpatrywała się w niego wielkimi, zielonymi oczyma. 

– Nic. – wymamrotał. – Takie coś jak „dzień dobry”, tylko milsze. Powiedz tak mamie, 

pewnie da ci cukierka. 

– Aha. – odpowiedziała. – Fajnie. 

Szedł dalej. 

– Nadal tu jesteś? 

– No. 

– Dlaczego? 

– Jakiś pan taki smutny… Ale dorośli tak chyba mają. 

– Też jeszcze będziesz smutna. 

I to nawet dorosnąć nie będziesz musiała. – pomyślał, ale nie miał serca powiedzieć tego 

na głos. 

– Co tam się dzieje? – spytała mała. 

– Co?! – Leyton dojrzał mnóstwo policji. – To mój dom! To… 

– Jebanego dnia! – powiedziała dziewczynka i zniknęła gdzieś. 

Doktor podszedł do mundurowych. 

– Panowie! – zawołał. – Co tu się dzieje? Co wy robicie?! 

– Pan Leyton Yter? – zapytał jeden z nich, patrząc na jakiś zwitek papieru. 

– Doktor Leyton Yter, a dlaczego? 

– Doskonale, szukaliśmy pana! – rzekł, nic sobie nie robiąc z uwagi Leytona. – Pójdzie 

pan z nami! Phil, Tern zaprowadźcie pana do komisariatu. 

– A… Ale co? 

Nie zważali na jego pytania. Zamiast tego chwycili go mocno i ruszyli przed siebie. 

Dziewczynka najwyraźniej miała rację. To będzie bardzo jebany dzień. 

 

* * * 



 

Siedział w celi już kilka dni. Jedyne, co mógł robić, to wpatrywać się w niebo i punkty na 

nim, które niedługo miały przynieść mu spokój. Nawet gdyby chciał, nie miał co tu robić – 

niby łóżko nie było złe, miał normalną toaletę, ogólnie warunki były dobre, jednak nie było tu 

w zasadzie nic. 

Wiedział, dlaczego go zamknęli i był pewien, że nie chodziło nawet o zdradzenie 

tajemnicy Lydii – chyba zwyczajnie o tym nie wiedzieli. Zrobili to, bo bali się, co może zrobić 

ze swoimi robotami. Miał świadomość, że znaleźli już jego dzieła. Co jednak najważniejsze – 

na pewno nie znaleźli wszystkich. 

– Nawet ja nie jestem takim idiotą, żeby trzymać coś takiego w jednym miejscu. – 

powiedział to na głos. Niektórzy mówią, że rozmowa z sobą samym jest oznaką szaleństwa, 

inni jednak sądzą, że wskazuje to na intelekt, a nawet geniusz. Wolał trzymać się tej drugiej 

wersji. 

– Ley? – usłyszał głos za plecami. 

– Cześć Lydia. – odpowiedział i stał tak obrócony w stronę okna. Nie odzywał się. Cisza 

robiła się jednak krępująca, więc powiedział się w końcu: 

– Nie słyszałem, jak wchodziłaś. Pozwolili ci tu wejść? 

– Tak. 

Milczeli znowu, on wpatrujący się za okno, ona wpatrująca się w niego. 

– Ley, oni mówią, że mają plan, który nas uratuje… 

– Nie mają, kochana. Nie mają, ale boją się paniki. I słusznie, trzeba zachować pozory. 

Wszystko jest tylko pozorami… 

– Zmieniłeś się. Naprawdę cię nie poznaję! Skąd w tobie tyle nihilizmu? 

W końcu na nią spojrzał, ona wolałaby jednak nie widzieć tego wzroku – mętnego, 

nieobecnego, a jednak pełnego nienawiści. 

– Ciężko nie być nihilistą, gdy nad głową wisi ci obca flota, która uważa twój gatunek za 

zwykłe świnie na rzeź! Ja… Ja mogłem dać nam kosmos, ale oni… Oni nie są tego godni i 

zamiast tego umrą w cierpieniu! 

Znowu zapadła cisza. Gdyby Leyton myślał jeszcze o czymś innym niż upadku cywilizacji i 

swoim niedoszłym mesjańskim posłannictwie, może dostrzegłby też, że traci Lydię. Chociaż 

pewnie nawet gdyby się to stało, uznałby, że nic to nie zmienia. 

– Ja… Jeśli masz rację, to jest to nasze ostatnie spotkanie. Wiesz, nie chcę żegnać się z 

tobą z pustymi rękoma… Mam coś dla ciebie. 

I wyjęła spod swego płaszcza jakieś małe zawiniątko. Położyła je na stole i powiedziała: 

– Masz, rozpakuj. 

Zrobił jak powiedziała. 

– To… To… 



– Tak. Ratuj się, jeśli chcesz! Może nie stworzysz całej rasy cyfrowych widm, ale sam 

będziesz mógł nim zostać. Ratuj naszą kulturę, sztukę i to wszystko, co zostanie w twoim 

cyfrowym mózgu. 

Leyton wpatrywał się w maszynę z szeroko rozdziawionymi ustami i nic nie mówił. Lydia 

ruszyła więc do wyjścia. 

– Słyszałam jednak, że maszyny nie mają uczuć. 

Wyszła i zamknęła drzwi. Leyton spojrzał za nią i od razu rzucił się do wyjścia. 

Zabarykadował je. Podstawił małą szafkę, łóżko, a nawet wiaderko. Nie chciał, żeby mu 

przerwano. 

Z urządzenia wysunął szybko dwa kabelki zakończone dwiema igiełkami. Nacisnął 

czerwony przycisk. Wymacał po bokach głowy miękkie punkty i wbił je tam. O dziwo nie 

zemdlał. 

Wtedy usłyszał pukanie. 

– Yter? Muszę wejść. 

Strażnik! 

Nie odpowiedział, a tylko grzebał w różnych kablach i klikał coś na panelu głównym. 

Wiedział, że musi zdążyć przesłać wszystkie dane ze swojego umysłu do pamięci 

przenośnej. To będzie dziwne. Nigdy nikomu, nawet szczurom, nie robił tego przytomnym. 

Teraz musiał zrobić to sobie samemu. 

– Yter! Otwieraj! Co tu się dzieje… 

– Wszystko! 

20% 

– Otwieraj, to nie skończy się dla ciebie dobrze! 

33% 

– Wchodzę! 

48% 

Słyszał, że próbuje wyważyć drzwi. Tłukł i tłukł. 

73% 

Leyton wstał z krzesła i chwycił je, uważając jednak na kable. Widział już głowę strażnika 

oraz jego rękę, którą próbował się przepchać. 

– Masz przesrane, Yter! 

Przepchał się już i stanął w drzwiach, a wszystkie graty poleciały na boki. W ręku miał 

pałkę i szedł w jego stronę. Leyton uniósł krzesło, gotowy bronić się do końca… 

I wtedy wzbił się w powietrze, zostawiając pod sobą ten łysiejący czubek własnej do 

niedawna głowy. 



Ruszył w kierunku okna i zdał sobie sprawę, jak doskonały był jego plan. Prawie 

doskonały w zasadzie – zapomniał tylko otworzyć okna. Próbował to zrobić teraz, ale był za 

lekki, tymi dwoma drucikami też nie mógł wiele zdziałać. 

Strażnik najwyraźniej był lekko zszokowany tym, co widział. W procesorach Leytona 

pojawił się pewien impuls… 

Doleciał do niego tak szybko, jak umiał i wysunął igiełki drutów wprost w jego stronę. 

Klawisz chyba poczuł niebezpieczeństwo, bo odskoczył i zaczął wymachiwać swoją pałką. 

Nie umiał jednak trafić Leytona. 

Najwyraźniej chłop miał pecha. Gdy jaźń naukowca nacierała na niego, cofał się, aż w 

końcu się potknął. Leyton jako człowiek popełnił liczne błędy, teraz jednak wykorzystał 

sytuację doskonale. Klawisz miał już druciki w głowie, jeszcze zanim znalazł się na podłodze. 

Dwa szybkie elektrowstrząsy i Yter znowu poczuł, że ma ciało. Wstał. 

I od razu upadł. 

Nawet nie pomyślałbym, że tak szybko można oduczyć się chodzenia! 

Ciało klawisza próbowało się chwycić jednego z mebli rozrzuconych na podłodze. W 

końcu udało mu się chwycić krzesła i wstać. Opierał się dość długo, ale zdał sobie sprawę, 

że czegoś mu brakuje… 

Oddech! Ciało potrzebuje oddechu! 

Kiedyś nie trzeba było o tym myśleć… 

Teraz za to zaczął oddychać aż za szybko. Wyrównał to mniej więcej i spróbował zrobić 

krok. Upadł. Poczuł ból na twarzy, ale teraz było to nawet przyjemne. Mimo tego znowu 

podniósł się, teraz jednak krok zrobił z krzesłem jako balkonikiem. Po kilkuminutowym 

przyspieszonym kursie chodzenia radził już sobie bez oparcia, chociaż ciężko byłoby ten 

krok nazwać dumnym, czy choćby prostym. 

Spróbował otworzyć okno. Zamknięte na klucz. 

Westchnął w myślach. Schował mechanizm (czyli zasadniczo samego siebie) pod 

płaszcz, nieco rozciągając kable i ruszył do drzwi. Znalazł się na korytarzu, którym wchodził 

już do celi, coś w środku mówiło mu jednak, że wchodził już tutaj dziesiątki, setki razy. 

Pokuśtykał w dół po schodach, opierając się o poręcz. Kierował się do wyjścia. 

Był już na parterze i widział drzwi… I wtedy doszedł go głos: 

– Hej Clarence! To jak, dzisiaj wieczorem? 

Obrócił głowę i ujrzał całkiem ładną policjantkę. Uznał, że może ją uspokoić. Chyba 

martwiła się o klawisza imieniem Clarence. 

– Da… Da… De… – wydukał z siebie. 

Dziewczyna uniosła brew. 

Nie mógł nawet uwierzyć, jaki był głupi. Skoro nogi wymagały ćwiczeń, to język również! 

– Da! – krzyknął i wybiegł. 



Znalazł się na dziedzińcu. Zważywszy na to, że było południe, a słońce grzało przyjemnie, 

było tam zaskakująco mało ludzi. 

Zaczął grzebać palcami klawisza w kablach. Wyjął jeden, ale wtedy usłyszał zza pleców: 

– Stój! Wiem, że nie jesteś Clarencem! Kimkolwiek jesteś, zostaw go! 

Pogrzebał pod płaszczem, odwrócił się i wymierzył w nią. 

Potem nieraz się nad tym zastanawiał. Nie miał pojęcia, dlaczego odwrócił się z taką 

łatwością, ale nie miał też zamiaru strzelać. Może to jakaś część podświadomości strażnika 

doszła do głosu zarówno w ciele jak i w myślach po odłączeniu jednego kabla, a może 

chodziło o zwykłą ludzką przyzwoitość, której zostało mu jeszcze trochę, nawet jeśli było jej 

mniej, niż miał nadzieję przed konwersją. 

– Nie chcę ci zrobić krzywdy… Wiesz, że cię kocham Clarence! 

Leyton zwiesił głowę i powiedział: 

– Da! 

Po czym odłączył drugi kabel. Wzbił się tak szybko, jak umiał, by ta kobieta nie zechciała 

go zastrzelić. Obejrzał się jednak i zobaczył, że ona tylko rzuciła się ku bezwładnemu 

klawiszowi. Nie miał w zasadzie pewności, czy on z tego wyjdzie… 

Ta scena, niczym pieta, tylko że z dwojgiem kochanków, przypomniała mu o Lydii, o tej, 

którą utracił na zawsze. Bał się kiedyś, by po konwersji nie stracił uczuć. Teraz chciałby, aby 

tak się stało. Nawet maszyna mogła czuć ból. 

Nie chciał już na to patrzeć, nie chciał nawet myśleć. Nie był pewien, czy nie wolałby, żeby 

zniszczył go pierwszy z oblegających Ziemię statków, które będzie musiał minąć. 

Wtedy jednak wpadł mu do głowy pewien pomysł. Pomysł, który mógł dać wiele, a przy 

tym nie kosztował go prawie nic. Tylko chwilkę, kilka sygnałów. Potem mógł już odlecieć w 

swoją próżnię. 

Wzleciał ponad budynki i wysłał sygnały. 

Kilka minut minęło, nim nad miastem wzbiła się cała chmura podobnych mu urządzeń, a 

w każdym z nich on – Leyton, lecz zarazem Leyton inny od niego samego. Skopiował się do 

wszystkich swych dzieł i teraz widział, jak miasto powoli zostaje zakryte przez ten tuman 

maszyn. 

Nie mógł może tego widzieć wtedy, ten pierwszy Leyton, potem jednak dowiedział się, jak 

wielkie zamieszanie sprawiło to wśród ludzi. Niektórzy krzyczeli, że Tygrowie uderzyli i że 

zbliża się apokalipsa, on zaś zaśmiał się tylko w sobie. 

Istotnie wisi nad ich głowami. 

Potem silniki napędzane atomowo wykorzystały swą siłę i uniosły się ponad sklepienie 

niebios. Pozostawiły ziemię za sobą, a przed sobą miały całe lata świetlne podróży. 

Tyle że… W pustce wokół planety nie było w okolicy nic, tylko trochę kosmicznych śmieci i 

sztucznych satelit. Nie było nic obcego… 



Ale te satelity… One miały reflektory! 

I wtedy zrozumiał, nie był pewien, czy był wówczas jedynym Leytonem rozumiejącym, co 

tu się właśnie stało, ale on rozumiał. Rozumiał też, dlaczego próbowali go powstrzymać i 

dlaczego lord rady był bardziej zdenerwowany przy nim niż przy tamtym „Tygrze”. I poczuł 

się oszukany. 

Wiedział już, że nie może wrócić, mimo że pragnąłby tego najbardziej na świecie. Mógł 

się zemścić, tego jednak nie chciał, za bardzo kochał niektórych z ludzi i za dużo było ich 

własnej miłości, by teraz on – cień człowieczeństwa – mógł ich tego pozbawiać. 

Odleciał i nie patrzył na resztę swego Leytonowego stada. Leciał tak długo jak mógł, a gdy 

energia po wielu latach się kończyła, zostawał na jakiś czas na którejś z planet czy 

księżyców, pobierał energię cieplną i odlatywał. I tak kilka razy. 

Kiedyś jednak wylądował na planecie, na której nie było prawie nic. Skały i piach. Ciepło 

termalne. I co najważniejsze – spokój. Mógł zostać sam ze swoimi myślami, ze swoją kulturą 

Ziemi. 

I tak siedział z przewodem poprowadzonym głęboko w skorupę po ciepło, siedząc na 

pustyni. Lata mijały, a kurz i piach zdążyły go pokryć, aż poczuł jakieś drgnięcie, jakby myśl. 

Myśl tak swojską, a jednak obcą. Myśl, którą dawno pragnął z siebie wyrzucić – myśl o Lydii. 

Kim jesteś? – wysłał sygnał gdzieś w próżnię i czekał następne lata na odpowiedź. 

Tobą, Leytonie Yterze! – poczuł impuls. 

I tak zaczęła się ta rozmowa sam ze sobą – rozmyślania o świecie i wytykanie błędów. W 

pewnym momencie do rozmowy włączył się trzeci Leyton, a zanim się obejrzał, prawie bez 

przerwy czuł impulsy przesyłane przez tysiące kolejnych kopii Leytonów. Zwykle nie były to 

wesołe myśli, jednak nie były też ciągle smutne. One po prostu były. Aż w końcu padła 

propozycja, by z tysięcy mózgów zrobić jeden. Postanowili, że każdy element będzie 

odpowiadać za daną kategorię myśli. 

Cała galaktyka nie widziała jeszcze takiego przesyłu danych, jak przy tworzeniu się 

Wielkiego Leytona Ytera. Od tamtego czasu Wszech-Leyton wysyłał sygnały po całej 

galaktyce. 

 

* * * 

 

– A Wszech-Leyton stworzył mnie, bym opiekował się częścią jego rozumu. Dał mi też 

dostęp do części swojej wiedzy. – dokończyła maszyna. 

Nie wiedziałem, co powiedzieć. Stałem i myślałem. W końcu jednak wydukałem: 

– Czy… Czy to jest bóg? 

Na ekranie pokazał się ciąg: 

01101110 01101001 01100101 00100000 01110111 01101001 01100101 01101101 



Lektor powiedział zaś: 

– Nie wiem. 

– Czego w zasadzie ode mnie chcesz? 

– Masz części, których potrzebuję do naprawy. 

To zdecydowanie nie było pytanie, ale powiedziałem: 

– Dobrze, pomogę ci. 

Chciałem już wstać, spytałem jednak: 

– Powiedz mi, tak z ciekawości. Za co odpowiada ta część galaktycznego mózgu? 

01001100 01111001 01100100 01101001 01100001 

Westchnąłem i chwyciłem za broń. Strzeliłem. 

Bez niej będzie mu lżej. Może człowiek też potrafi pomóc bogu? 

 


