
Nadzieja ludzkości 

Międzygalaktyczny statek o dumnie brzmiącej nazwie „Nadzieja Ludzkości”        
od setek lat przemierza kosmos w poszukiwaniu innej cywilizacji. Wybudowano go w            
pobliżu Ziemi nadając kształt gigantycznej kuli przypominającej niewielką planetę         
bądź księżyc. Statek o średnicy tysiąca dwustu kilometrów na swoim pokładzie           
przewozi, szybko rozrastającą się populację niespełna miliona ludzi, tworzących         
społeczeństwo wzorowane na dawnym ziemskim. Posiada ono zaprogramowany i         
realizowany z żelazną konsekwencję ustrój imitujący rozwój ludzkości na Ziemi.          
Obecnie zbliżony do warunków, jakie panowały na rodzimej planecie w początkach           
dwudziestego pierwszego wieku. 

*** 

Wyszków wyspecjalizował się w błyskotliwych rozwiązaniach drogowych.       
Wbrew postępowi cywilizacji i związanym z tym gwałtownym przyrostem ilości          
pojazdów samochodowych, włodarze miejscy, od lat, konsekwentnie tak prowadzili         
remonty, aby, jak najbardziej pozwężać wszystkie jezdnie. Prawdopodobnie chodziło         
o maksymalne zakorkowanie całego miasta. Optymistycznie rozbudowywane wszerz        
ścieżki rowerowe i chodniki ziały pustką, natomiast jezdniami ciągnęły długie,          
kolorowe i śmierdzące spalinami sznury samochodów osobowych, dostawczaków i         
tirów. Na szczęście, większość prowadzonych latami remontów ukończono z         
powodzeniem. Została już tylko jedna szeroka, dwupasmowa i apetycznie pustawa          
ulica Białostocka, która z niewiadomych względów jeszcze nie doczekała się          
zwężenia. To tam właśnie, po odbyciu obowiązkowej gehenny korkowej, wyjechało z           
radosnym warkotem nieduże, białe autko oklejone reklamami lokalnego portalu         
informacyjnego. 

Za kierownicą siedziała czterdziestoletnia kobieta o młodych rysach. Z         
zawodu nauczycielka chemii. Dorabiająca jako redaktor i korepetytor. Typowa         
przedstawicielka znanego i cenionego na całym świecie, polskiego, typu urody.          
Kolorytu dodawały jej lekko skośne, o azjatyckim wyrazie oczy oraz czarne,           
indiańskie, długie włosy. Obok siedział jej mąż. Właściciel i wydawca miejscowego           
portalu informacyjnego WyszkowskiMagiel.pl. Nieduży, grubawy samiec z ogołoconą        
przez nadmiar testosteronu czaszką. Jak król żab spoglądał wyłupiastymi oczami na           
swą żonę i zadowoleniem myślał, że przypomina mu ona Kaw-u-tz, piękność z            
plemienia Cado ze słynnego zdjęcia zrobionego w 1906 roku przez amerykańskiego           
fotografa Georga B. Cornisha. 

- Skręć przed Gościńcem pod Jesionem w prawo, w ulicę Łączną - powiedział             
Edward Szaruga do swojej żony Katarzyny. 

- Chyba nie będziemy wjeżdżać na łęgi. Szkoda samochodu - odpowiedziała           
łagodnym, melodyjnym głosem. 

- Możemy zaparkować koło cmentarza żydowskiego i dalej pójść piechotą. 

- Też tak uważam. Jest piękna, letnia pogoda. Wymarzona na dalekie           
spacery. 
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Jadąc ulicą Łaczną minęli nowe bloki wybudowane w ramach Towarzystwa          
Budownictwa Społecznego. O powodzeniu w pełnym zasiedleniu świadczyła feeria         
elementów zdobiących balkony takich jak suszące się na słońcu przaśne pierzyny i            
poduchy, bielizna powiewająca na wietrze i powystawiane fotele tapicerowane, à la           
wczesny kapitalizm lat 90 dwudziestego wieku, służące lokatorom do wygodnej          
obserwacji otaczającego świata. To wszystko jakże uroczo kontrastowało z         
nowoczesną architekturą budynku. 

Zaparkowali w dogodnym miejscu przy ulicy Wiklinowej. Miejscowy kirkut to          
właściwie tylko miejsce symboliczne. Istniał tu przed wojną cmentarz żydowski, po           
którym prawie nic nie zostało. Zniszczyli go Niemcy, a płyt nagrobnych użyli, między             
innymi, do utwardzenia placu przed budynkiem żandarmerii. Potem, po wojnie, przez           
lata walały się w różnych częściach miasta, w szopach, magazynkach i podwórkach.            
Zapomniane i porzucone. Zebrano je z terenu całego Wyszkowa i wmurowano w            
ściany Pomnika Pamięci Żydów Wyszkowa wybudowanego tu ponad dwadzieścia lat          
temu. Na jednej ze ścian umieszczono trzy tablice z napisami w języku polskim,             
angielskim i hebrajskim: „Te kamienie to wszystko, co pozostało z pulsującej życiem            
społeczności żydowskiej, która odegrała ważną rolę w dziejach Wyszkowa.         
Umieściliśmy je tutaj dla zachowania pamięci o historii miasta i Żydach Wyszkowa,            
których pochłonął Holokaust”. Cały teren obecnie przedstawiał sobą dosyć ponury          
widok. Był zarośnięty chwastami. Ze ścian odpadał tynk, balustrady pordzewiały,          
beton zwietrzał i się kruszył. Resztę dopełnili wandale, pokrywając ściany          
sprejowanymi bazgrołami. Katarzyna popatrzyła na zaniedbany teren pomnika i         
zdecydowała, że nie pójdzie dalej. 

- Idziesz? - spytał Edek. 

- Nie. Poczekam tutaj. Idź sam. 

- Znowu te twoje wizje? - zażartował ale spojrzał czujnie na żonę. 

Kaśka nie lubiła takich miejsc. Zbyt często jej się zdarzało doświadczać wizji,            
które nazywała etiudami z przeszłości. Ukazywały jej się obrazy pogrzebów. Ludzi           
opłakujących zmarłych. W takich miejscach jak to, zbyt silnie odczuwała aurę           
przeszłości. W sumie to nic takiego, bo to byli zwykli ludzie, którzy normalnie             
poumierali, ale dla niej dzisiejsza wycieczka miała być miłym spędzeniem czasu. Na            
tak zwanym łonie natury. A nie zwiedzaniem cmentarzy. 

- Ruina. Nikt o to nie dba-powiedział wracając z lapidarium - Żydzi            
wybudowali pomnik i myśleli, że samorząd będzie dbał a samorząd, myślał, że jak             
wybudowali Żydzi to dbać będą sami. 

- Trudno dbać o pomnik jeśli się mieszka w innym kraju. - Katarzyna ujęła              
dłoń męża i poszli wolnym krokiem w kierunku, falujących na wietrze, kwitnących łąk.  

Rozległe, nadbużańskie łąki, zwane Łęgami, nagrzane słońcem, pachniały        
ziołami i kwiatami. Spacer ich zmęczył. Usiedli wśród koniczyn i traw zajadając            
chrupki kukurydziane Tygryski. 
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- Czy chrupki mają cholesterol? - spytał Edek. Nie doczekawszy się           
odpowiedzi poprosił - sprawdź w Internecie. 

- Chrupki czekoladowe i glazurowane zawierają cholesterol. Te są zwykłe.          
Możesz spokojnie jeść - odpowiedziała. 

- Słyszysz jak biją dzwony? 

- Nie słyszę - zdziwiła się. 

- Za tamtymi olszynami jest Jeziorko Głusza - wskazał palcem na ścianę            
zieleni. - Przeczytam ci co jest napisane na stronie wyszkow.pl na jego temat.             
„Legenda głosi, że w tym miejscu stał kiedyś murowany kościół, ale niegodziwość            
ludzi, w połączeniu z jakąś złą siłą spowodowała, że ziemia się rozstąpiła i             
pochłonęła go woda. Niektórzy twierdzą, że co jakiś czas, w południe, gdy wokół             
Głuszy panuje zupełna cisza, z głębi wody słychać wyraźne bicie dzwonów tego            
zatopionego w wodzie, zaklętego kościoła…” 

- Nie słyszę dzwonów, ale słyszę nadlatujący helikopter - odpowiedziała          
Katarzyna. 

Jak to życie jest skonstruowane? W momencie, kiedy człowiek najbardziej się           
relaksuje, nagle wszelkie możliwe obowiązki zaczynają się brutalnie dobijać o          
zainteresowanie? A to dziecko dzwoni, a to znajomi, a już najczęściej to ktoś z pracy               
z rzekomo niecierpiącym zwłoki problemem. Przeważnie są to sprawy błahe.          
Zwłaszcza te służbowe. Zwykle nie wymagają żadnych ustaleń i konsultacji. W           
takich wypadkach Edek zwykł stosować metodę Waldemara Pawlaka polegającą na          
założeniu, że w dziewięćdziesięciu ośmiu procentach spraw podwładni są w stanie           
sami zadecydować co i jak wykonać. Osobie takiej zadawał pytanie: „a jak byś to              
zrobił?”, z reguły podawano najprostszy i poprawny sposób, na co on odpowiadał „to             
tak zrób". I koniec dyskusji. Łatwo rozwiązany problem. 

Niestety, tym razem nadchodzące wydarzenia nie zapowiadały łatwego        
pozbycia się zobowiązań wobec cywilizacji. Narastający od pewnego czasu dźwięk i           
nadlatujący zza ściany drzew helikopter Służby Kosmicznych Lotów Zwiadowczych,         
zapowiadał brutalny koniec miłego popołudnia. 

Katarzyna spojrzała na męża wzrokiem wyrażającym zrezygnowanie i        
jednocześnie akceptację. Edek pokiwał tylko głową i machnął z rezygnacją ręką.           
Zebrali rzeczy i udali się w stronę helikoptera, który wylądował nieopodal. Przywitali            
się z pilotem i zajęli miejsca. 

- Dzień dobry, witam na pokładzie. Kapitan Franczak. Mam Państwa          
przetransportować do terminalu międzyplanetarnych lotów zwiadowczych.      
Zostaliście wytypowani do misji zwiadowczej. Macie za zadanie odbyć lot          
zwiadowczy, pobrać próbki i takie tam … to co zwykle, wiecie przecież - oznajmił              
pilot, jednocześnie wzbijając helikopter w powietrze. - Wszelkie szczegóły są w           
teczkach znajdujących się w kieszeniach przed waszymi fotelami. Proszę się          
zapoznać . 
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Obydwoje sięgnęli po dokumenty i zaczęli przeglądać. 

- Wytypowani - powiedział Edek z ironią w głosie. - Znowu. 

- Patrz lecimy nad polami, nad lasami nad nowymi jakże cieszącymi oczy            
dachami - ze śmiechem powiedziała Kaśka. - Przypomniało mi się przemówienie           
Bronisława Komorowskiego wygłoszone na Jasnej Górze. Widziałeś ten filmik? 

- Coś mi świta. Jak mówił leciałem tu do Was śmigłowcem? 

- Tak, to to. I też z góry patrzyłem na polską wieś, na poorane pola, na znaki                 
zwiezionych plonów. Patrzyłem z dumą na nowe dachy nowych domów - przytoczyła            
cytat z pamięci . 

- Puść ten filmik, pośmiejemy się - poprosił Edek. 

Wyszukała filmik na Youtube włączyła i oglądali zaśmiewając się. 

- To jest sztuka. Mówić i nic nie powiedzieć. Politycy to są jednak pocieszne              
stworzenia. 

- Patrz pod nami wspaniała budząca już polską dumę autostrada - powiedział,            
cytując słowa byłego Prezydenta i wskazując na nowy odcinek drogi ekspresowej           
S8. 

- To nie autostrada, ale faktycznie budzi polską dumę. 

Helikopter zbliżał się do granicy strefy. Przed nimi rozpościerała się brama           
terminalu przeładunkowego pomiędzy kolejnymi poziomami statku kosmicznego.       
Ponieważ statek miał kształt kuli, poziomy stref rozmieszczone były na          
płaszczyznach równoleżnikowo. Aby dostać się z jednej do drugiej, należało dobrnąć           
do końca płaszczyzny, do strefy komunikacyjnej. Tu znajdowały doki przeładunkowe,          
windy bramy zewnętrzne, a także zbiorniki na wodę. Cała niezbędna infrastruktura.           
Stąd też startowały statki międzyplanetarne. 

*** 

Planeta jakich wiele. Edward już takie widział. Pierwszych kilka lotów, jakie           
odbył w życiu, napawały go nadzieją, dreszczykiem emocji. Był niemal pewien, że w             
końcu jemu, jako pierwszemu z całej cywilizacji lotu „Nadzieja Ludzkości” uda się            
odkryć obce formy życia. Jakiekolwiek ślady, choćby w minimalnym stopniu,          
rozumnej cywilizacji. Setki osób odbywało tysiące lotów zwiadowczych i nic. Mijały           
wieki i nie znaleziono nic godnego uwagi. Loty zwiadowcze odbywały się głównie na             
planety położone w takiej odległości od swoich macierzystych gwiazd, co do których            
można było mieć pewność, że warunki sprzyjają rozwojowi życia. Nie latano na            
planety gazowe ani na te położone zbyt blisko gwiazd. Edek smętnym wzrokiem            
spoglądał na zwykłą czerwono-burą, piaszczystą planetę z rzadka usianą kraterami.          
Boże co za nuda. Kolejna planeta, z której pozbiera trochę kamieni, piasku, jakieś             
śmieszne próbki atmosfery. Ciekawe czy ktokolwiek to później tak naprawdę bada?           
Magazyny są pełne podobnych obiektów. 
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Statek zwiadowczy wylądował z hukiem silników hamujących wzbijając        
tumany pyłu. 

„Melduję, że wylądowałem” - Edek napisał do żony, która czekała na niego w             
międzyplanetarnym statku krążącym po orbicie planety. Przylecieli nim z “Nadziei          
Ludzkości” i dalej Edek, odleciał swoim statkiem zwiadowczym w celu eksploracji           
planety.  

„Ok. Zbieraj te cholerne kamienie i wracaj szybko. Może jeszcze zdążymy na            
obejrzeć wieczorem Taniec z Gwiazdami” - odpisała żona. 

Odesłał emotikon z uśmiechniętą buźką. Wziął skrzynkę z narzędziami i          
pojemnikami na próbki. Dopiął dokładnie hełm, sprawdził jeszcze kombinezon i          
skierował się do śluzy. Zamknął za sobą wyłaz i otworzył zewnętrzny. Zgrzytnęły            
schody i opuściły się, sięgając gruntu. Edek zatrzymał się jeszcze na podeście i             
poprzez opadający pył patrzył na krajobraz. No tak, pomyślał, ta sama pustynia co             
wszędzie. Piach, żwir, kamiuchy. I tu miałoby powstać jakieś życie? 

No, ale niestety. Zdaje się, że to nie miał być jednak zwykły, rutynowy lot i               
misja jakich wiele. Już tak bywa, że rutyna i powtarzalność usypia, osłabia czujność i              
gdy człowiek jest pewien, że nic ciekawego go w życiu nie spotka, wtedy właśnie              
życie spuszcza na niego coś, czego się w ogóle nie spodziewł. Edek aż się spocił na                
widok tego, co zobaczył. Jak to się mówi, włosy stanęły mu dęba, a oczy stały się jak                 
przysłowiowe pięć złotych. 

Oto w odległości kilkudziesięciu metrów grunt zaczął drgać, potem falować, a           
następnie rosnąć. Tak, właśnie rosnąć. Wznosił się na kształt jakiejś przedziwnej           
rośliny coraz wyżej i wyżej. Ciągle nowe zwały piasku płynęły w kierunku formującej             
się bryły. Nie trwało to zbyt długo. Może kilkadziesiąt sekund. Edek na pewno nie              
byłby tego dokładnie określić. Po prostu stał zszokowany, przytrzymując się barierki.           
Zastygł w pół kroku, jakby nie mógł się zdecydować czy uciekać, czy zostać. Czy              
podziwiać przedziwne zjawisko, czy raczej zamknąć się w statku? Wpatrywał się           
tylko i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Proces formowania zakończył się, a jego             
efektem była dokładna kopia statku, którym Edek wylądował na planecie.  

Patrzcie Państwo z piaszoru uformował się identyczny pojazd. Jego powłoka          
zastygła i się zasklepiła. Czerwono bury kolor nabrał identycznych z oryginałem           
barw. Wszystkie elementy, do najmniejszej nakrętki były takie same. Nawet napisy i            
symbole, wymalowane na kadłubie się zgadzały. 

- Ja pierdzielę! - wysapał Edek w szybkę hełmu. - Co to jest? 

W tym momencie na podeście schodów bliźniaczego statku zaczął się kolejny           
proces formowania nowego kształtu i po chwili utworzyła się postać w identycznym            
stroju astronauty stojąca w takiej samej pozie, przytrzymując się barierki. 

- Ja pierdzielę co to jest - powtórzyła postać dziwnie nienaturalnym głosem. 
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Tego było już za wiele. Edek ruszył jak rażony piorunem do swojego statku i              
zamknął wyłaz. 

 

*** 

- A żesz! Do jasnej anielki! Rozmazałam! - zezłościła się Kasia. 

Siedziała sobie spokojnie na kanapie i malowała paznokcie, kiedy wybrzmiał          
dźwięk komunikatora. Dzwonił Edek. Wymyśliła sobie to malowanie, żeby jakoś          
zabić nudę oczekiwania w statku międzyplanetarnym krążącym po orbicie. 

Czemu on do cholery dzwoni? Zamiast wysłać wiadomość, to wydzwania. I           
weź tu, człowieku odbierz, jak masz świeżo pomalowane paznokcie! Dzwonek          
ucichł. Już miała odetchnąć z ulgą, ale niemal natychmiast rozdzwonił się ponownie. 

- Co tak wydzwaniasz, nie mogłeś napisać? - zapytała rozzłoszczona. 

- Słuchaj! Tu coś jest - powiedział Edek. 

- Co ty mówisz? Gdzie? 

- Tu, na tej planecie coś jest. Coś jakby żywego. Z piasku uformowała się              
kopia statku i mojej osoby. To coś, ta postać, przemówiła do mnie. Właściwie             
powtórzyła moje słowa - relacjonował z przejęciem Edek. - Teraz zamknąłem się w             
pojeździe. Tamto też się schowało i tak samo zamknęło wyłaz. 

- Edek, wracaj czym prędzej - poważnym głosem odpowiedziała Kaśka. - Nie            
wiadomo co tam jest. Nie ma sensu żebyś się narażał. Po powrocie złożymy raport i               
niech dowództwo zadecyduje jakie kroki dalej podjąć. 

- Dobrze w takim razie odlatuję. Wkrótce się widzimy. 

Kaśka próbowała zrozumieć to, co właśnie usłyszała od własnego męża.          
Powtarzała sobie. Coś jest? Coś żywego? Postać? 

Nawet przyszła jej do głowy myśl, że mógł sobie robić żarty. Nabierać ją a              
ona uwierzyła.Kurczę a może mnie wkręca? A to dzban jeden! Na pewno mnie chce              
nabrać. Że też się go żarty trzymają. 

A co jeśli naprawdę coś tam jest? Edek głos miał jakiś taki, lekko przerażony.              
Z tych rozważań wyrwał ją ponownie dzwonek komunikatora. 

- Coś jeszcze? - zapytała. 

- Słuchaj tu coś jest - usłyszała głos Edka ale już spokojniejszy i dziwnie              
brzmiący, jakby czytał tekst. 

- Gdzie? Weszło do twojego pojazdu? 
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- Tu na tej planecie coś jest coś jakby żywego z piachu uformowała się kopia               
statku i mojej osoby to coś ta postać przemówiła do mnie właściwie powtórzyła moje              
słowa teraz zamknąłem się w pojeździe a tamto też się schowało i tak samo              
zamknęło wyłaz. 

- Co ty tak dziwnie mówisz? Edek? Już raz mi to mówiłeś. Wracaj szybko -               
powiedziała do słuchawki zaniepokojona Kaśka. 

- Dobrze w takim razie odlatuję zaraz się widzimy - wyrecytował głos. 

*** 

Edek trzęsącymi się rękami wprowadzał do systemu dane lotu powrotnego.          
Zagrały silniki. Maszyna wchodziła na coraz wyższe obroty. Spod statku zaczęły się            
wydobywać kłęby dymu wzbijając tumany pyłu. W tym czasie drugi statek również            
rozpoczął przygotowania do startu i z niewielkim, może sekundowym opóźnieniem,          
wystartował zaraz po oryginalnym. 

Edek, nie zdając sobie sprawy z towarzystwa, poczuł się bezpiecznie,          
odlatując z dziwnej planety. Rozmyślając o tym, co się wydarzyło, uświadamiał sobie            
doniosłość swojego odkrycia. To właśnie on-Edek Szaruga został odkrywcą nowej          
cywilizacji. Obcej formy życia, której bezskutecznie szukano setki lat, podczas          
których statek międzygalaktyczny „Nadzieja Ludzkości” przemierzał ciemne, zimne i         
złe otchłanie kosmosu. Woził w swoich wnętrzach ludzi z pokolenia na pokolenie            
żyjących codziennością nie liczących już na żadne poważne odkrycia. Trudzących          
się dorastaniem następnie dorosłością, rodzeniem i wychowywaniem dzieci aż w          
końcu powolnym obumieraniem i ciężką niedolą starości. Od dawna nikt nie miał            
nadziei na znalezienie czegokolwiek interesującego w kolejnych galaktykach.        
Właściwie już nikt nie wiedział, po co się odbywało loty zwiadowcze.  

I co? I pewnego dnia Edward Szaruga i jego żona-bohaterowie odkrywcy           
znaleźli życie na tej planecie. Nadchodzą dni sławy i chwały. Nagrody, przywileje,            
wywiady i ordery. Już widział siebie wśród możnych tego świata. 

Ciążenie słabło, aż w końcu znikło. Statek wyszedł z atmosfery i dostojnie            
podążał dalej. Dopiero teraz Edek mógł odpiąć pasy i spojrzeć co się dzieje na              
zewnątrz. Chciał, popatrzeć na planetę swojej chwały a zobaczył drugi statek lecący            
obok w tym samym kierunku i z tą samą prędkością. 

Edek połączył się z żoną. Czekał aż ona odbierze nerwowo obgryzając           
paznokcie. 

- Tak? - odezwała się Kaśka. 

- Wystartowałem i lecę już do Ciebie, ale wyobraź sobie, że drugi statek, ta              
łajza piaszczysta, leci dokładnie obok mnie. W jakiś sposób wystartował i podąża w             
tym samym kierunku. 
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-To bardzo dziwne - po chwili ciszy w słuchawce, odezwała się żona. -             
Powiedz mi jeszcze czy to ty dzwoniłeś drugi raz przed wystartowaniem z planety i              
powtórzyłeś, dokładnie to samo co mówiłeś wcześniej? 

- Nie. Nie dzwoniłem drugi raz - odparł. - Wydaje mi się, że to może być jakiś                 
rodzaj materii, który w nieznany sposób potrafi skopiować przedmioty z otoczenia. I            
nie tylko przedmioty, ale również i żywy organizm taki jakim ja jestem. 

- Edek - przerwała mu żona. - Właśnie mam drugie połączenie przychodzące.            
Chyba to coś znowu dzwoni. 

- Ja się rozłączę a ty odbierz. Tylko oddzwoń później i zrelacjonuj co mówiło. 

Już się przestaje robić zabawne. Myślał Edek, to wyglądając na zewnątrz, to            
przemierzając ciasne pomieszczenie statku. Dotarło do niego, że odkrycie może          
wcale nie być tak wspaniałe, jak mu się wcześniej wydawało. Była w tym wszystkim              
jakaś groza. 

- To coś powtórzyło dokładnie, wszystko, co mówiłeś do mnie przed chwilą -             
powiedziała Kaśka, oddzwaniając. - Tylko, że tym razem nie był to beznamiętny głos             
bez intonacji. Tym razem mówiło dokładnie twoim głosem, z twoim akcentem. Edek,            
ono się uczy, doskonali. Zaczynam się naprawdę bać. 

- Nie możemy tego wpuścić do statku międzyplanetarnego. To może być           
niebezpieczne - powiedział. 

- Cholera! Edek, właśnie sobie uświadomiłam, że skoro ta materia potrafi           
kopiować i tworzyć się na wzór przedmiotów z otoczenia to przecież, jeśli przylecisz             
do mnie może się utworzyć jeszcze jeden statek. Sklonować wszystko, co tu jest w              
środku. Spowodować katastrofę. 

- A może zbliżając się do ciebie, ta cholera zacznie tworzyć nowy, drugi, taki              
sam z nową tobą w środku? 

- Zwolnij prędkość swojego statku. Natychmiast. Już widzę jak się zbliżacie. 

- A może zwrócić się do centrali? - zasugerował Edek. - Niech oni decydują              
co z tym fantem zrobić. 

- Nie jest to dobry pomysł. Zanim ktokolwiek podejmie decyzję, zanim się            
zbierze rada, będziemy tu ślęczeć kilka dni a może i dłużej. Edziu, słuchaj, to coś               
znowu dzwoni. 

- Już nie odbieraj. Kasiula, wiesz co? Mam pomysł. Może po prostu to rozwal.              
Puść rakietę, zniszczymy to i wrócimy sobie spokojnie do domu. 

- Dobra myśl - zakrzyknęła i rzuciła się do konsoli żeby naszykować pocisk. 
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Zasiadła przed ekranem. Wybrała średniej wielkości rakietę. Aktywowała ją i          
przygotowała do wystrzału. Na jej skupioną twarz padała niebieska poświata. Na           
czarnych włosach połyskiwało światło. Wtedy znowu zadzwonił telefon. 

- Nie możemy tego wpuścić do statku międzyplanetarnego. To może być           
niebezpieczne - odezwało się głosem Edka. 

Kaśka rozłączyła się i wybrała numer do męża. 

- A może zbliżając się do ciebie, ta cholera zacznie tworzyć nowy … -              
kontynuował głosem męża obcy. 

Nie! Teraz to już panika. Co robić? Uświadomiła sobie, że obcy do niej             
wydzwania i powtarza to, co mówił wcześniej Edek. Blokuje kontakt z mężem. Nie             
rozłączając się rzuciła telefon na kanapę. Musiała się skupić. Pomyśleć w spokoju.            
Trzeba zestrzelić obcego, ale który to? Na ekranie widziała dwa identyczne pojazdy.            
Chyba zniszczenie obcego się nie uda. W który statek ma strzelać? Poza tym nawet              
gdyby wiedziała to przecież one są w tak bliskiej odległości, że trafiając jeden, siła              
rażenia rozsadzi i ten drugi. 

A co, jeśli dla dobra społeczeństwa, podróżującego spokojnie, w błogiej          
niewiedzy, statkiem „Nadzieja Ludzkości” musiałaby poświęcić własnego męża?        
Może nie będzie to aż tak przykre? Nie będzie musiała mu gotować, prać, sprzątać.              
Wyzwoli się z kieratu małżeństwa i nikt jej nie zarzuci, że zrobiła coś złego. Zakryła               
dłońmi twarz i siedziała tak namyślając się. W końcu przegarnęła włosy,           
wyprostowała się i ustawiła na ekranie celownik. 

*** 

Edek raz po raz, bezskutecznie, próbował się połączyć z żoną. Ta obca            
franca chyba blokuje mu tę możliwość. Sytuacja wydawała się nieciekawa. Brak           
łączności. A przecież Kaśka nie wie, w którym pojeździe on się znajduje. Może             
powinien dać jej jakiś sygnał? Teraz pomysł z zestrzeleniem obcego wydał mu się             
głupi. Pochopny. Miał nadzieję, że żona nie będzie strzelać. Sama się domyśli, że to              
była zła decyzja. Cholera, że też do niego właśnie musiało się to dziadostwo             
przypałętać. Jakaś zafajdana materia co sobie pod postacią piasku leżała może           
przez tysiąclecia. I akurat on musiał się tam zjawić i ją aktywować. A przecież tak               
sobie miło spędzali dzisiejsze popołudnie. Nie można było wysłać kogoś innego na            
badziewną planetę? Wolałby siedzieć teraz nad jeziorkiem Głusza i popijać piwko. 

Tymczasem ze statku międzyplanetarnego wystrzelony został pocisk. Pocisk        
śmiercionośny. Prawdziwy. Realny pocisk balistyczny. Leciał w stronę Edkowego         
statku, ciągnąc za sobą smugę ognia.  

A jednak wystrzeliła! Edek z przerażeniem obserwował zbliżającą się zagładę.          
Miał tylko pięćdziesięcioprocentową szansę, że nie trafi akurat w niego. Czy ona            
zwariowała? Złapał za telefon, chcąc się połączyć z żoną. Tylko po co?            
Zrezygnował. Tu nie ma czasu na rozmowy. Rzuciłby się do aparatury, żeby            
przyspieszyć. Zmienić trajektorię lotu, ale przecież to nic nie da. Pocisk jest            
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samonaprowadzający i nie sposób przed nim uciec stateczkiem zwiadowczym.         
Pozostało mu już tylko obserwować i się modlić.  

Edek wielkimi oczami wpatrywał się jak urzeczony w nadchodzącą zagładę.          
Jednak pocisk z hałasem przeleciał pomiędzy dwoma statkami. Bardzo blisko. Wielki           
pióropusz ognia omiótł obydwa statki. Wtem jeden z nich, ta wredna kopia,            
rozciągając się i zmieniając w ognistą kulę, podążył za wystrzelonym przez Kaśkę            
pociskiem. Okazało się, że francowata materia zamieniła się w identyczny pocisk i            
teraz obydwa zmierzały w kierunku planety. 

Edek z radością wzniósł ręce w geście triumfu. Och, co za ulgę poczuł w tej               
chwili. A to Kasiula jaka cwana! No, no! Świetnie to wymyśliła. Pozbyła się natręta i               
wysłała z powrotem na jego planetę. 

Pociski przebijały się przez atmosferę, tworząc ogromne pióropusze ognia i          
coraz bardziej zbliżały do planety. W końcu uderzyły w powierzchnię, powodując           
potężną eksplozję. Słupy ognia zaczęły rozchodzić się promieniście coraz dalej i           
dalej ogarniając planetę. Edek pomyślał, że skoro tamto potrafiło zamienić się w jego             
statek, to teraz kopiując wybuch, zamienia się w jeden wielki kataklizm. W ciągu             
kilku minut ogień ogarnął całą półkulę i przetoczył się dalej na drugą stronę. Planeta              
wrzała od ognia i wybuchów. Edek patrzył na to z grozą i ze zgrozą. 

Acha! Teraz, na nieszczęsnej planecie, została kupa popiołu i wielkie          
pogorzelisko. Rozpieprzyliśmy ją, pomyślał, i z rezygnacją uruchomił pojazd, kierując          
się do statku międzyplanetarnego. 

*** 

Czekała na niego przy wejściu ze śluzy. Widział ją przez szybę. Zrzucił, jak             
najszybciej, skafander i wszedł do środka. Nie miała wesołej miny. 

- Widziałaś to? - zapytał. - Rozdupcyliśmy całą planetę! Zjarała się w kilka             
minut. 

- A co jeśli to „coś” miało jakąś świadomość? Albo uczucia? Może stanowiło             
organizm? 

- Daj spokój. Nie myśl o tym tak. To na pewno nie było nic żywego. 

- Nie? To, czym według ciebie było? Jak to wytłumaczyć? Sam wcześniej            
mówiłeś, że tam jest coś żywego. Wydaje mi się, że zniszczyłam to bezpowrotnie. A              
nie chciałam. Myślałam, że to coś odleci i spali się w atmosferze, a nie zniszczy całą                
powierzchnię planety. 

- Już dobrze - objął ją i próbował pocieszyć. - Nic takiego się nie stało. Kupa                
piachu jakiegoś. Jakieś dziwadło co chciało nam wbić się do statku i narobić             
bałaganu. Musieliśmy się bronić. Najważniejsze, że nam się nic nie stało. 
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- Mam wrażenie, że nikt tak pięknie nie potrafi niszczyć, jak ludzie. Wydaje mi              
się, że ta nasza „Nadzieja Ludzkości” przemierzała przestworza tylko po to, żeby            
zniszczyć pierwszą napotkaną cywilizację. 

- Daj spokój. Wydaje ci się. A poza tym nie nazywałbym tego żadną             
cywilizacją - powiedział Edek, tuląc żonę. Patrzył na ekran obrazujący ogrom           
zniszczenia, jakiego dokonali i z kącika oka wypłynęła mu łza. 

- Wracajmy już. Może jeszcze zdążymy na „Taniec z gwiazdami” -           
powiedziała na koniec Katarzyna. 

 

*** 

Po powrocie na „Nadzieję Ludzkości” nikt ich o nic nie pytał. Nie żądał             
wyjaśnień. Ktoś tam pobieżnie przeczytał raporty, z których niewiele wynikało. Ot, po            
prostu, jedna z wielu nieciekawych planet. Wulkaniczna i niebezpieczna.  

„Nadzieja Ludzkości” podążyła dalej i dalej do coraz to nowych galaktyk,           
szukać obcych form życia. 
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