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Nigdy nie przebaczamy… 
 
Rok 2033: 
 
-Michał, cholera, wstań z tego łóŜka, wyłącz ten terminal! Gdy byłem w twoim wieku, 
to siłą trzeba było mnie do łóŜka zaganiać! Niszczysz sobie głowę: leŜysz na łóŜku, a 
to ci grzebie w mózgu! I tak chcesz całe wakacje spędzić?! 
-No juŜ, przecieŜ jestem... 
-A juŜ myślałem, Ŝe nie wrócisz do Ŝywych... Posłuchaj: gdy ponad 20 lat temu byłem 
w twoim wieku, to do łóŜka najczęściej chodziło się spać i, pomijając szczególne 
przypadki, spędzało w nim mniejszą część dnia. Lubię ten cały postęp, ale to juŜ dla 
mnie za duŜo. Wiesz, Ŝe były takie dni, kiedy w ogóle nie kładłem się spać? 
-I pewnie zagrywałeś się wtedy... 
-Ale nie leŜałem dniami i nocami grzbietem do dołu z tym ustrojstwem! Gdyby ludzie 
wzięli się za siebie i świat wokół, chociaŜ na sekundę, to kolejny Wielki Krok dla 
Ludzkości właśnie następowałby w okolicach Syriusza... 
 
Rok 2035: 
-Mamo?! Tato?! Co się dzieje!? Dziwnie się czuję... MAMO! TATO! CO SIĘ 
DZIEJE!?!?!? MAMO!... 
 
Rok 2040: 
Padał deszcz 
-Jak to się stało, Ŝe tej planety nawet nie trzeba było przystosowywać do nas, ludzi – 
myślał, moknąc w deszczu. Stał przed plastikową tabliczką z ogłoszeniami. Jego 
wzrok właśnie padł na ogłoszenie oznajmiające, Ŝe poszukuje się pilota do kursów 
Ziemia w Układzie Słonecznym – Bolesław Chrobry w Układzie Piast. 

Od kiedy, pięć lat temu przyszedł Dar, wszystko nabrało olbrzymiego tempa, 
chociaŜ nasz bohater uwaŜał, Ŝe dałoby się to zmieścić w przeciągu tygodnia. Z 
drugiej strony przyzwyczaił się juŜ do umiejętności telekinezy, mimo tego nawet, Ŝe z 
odległości dwudziestu metrów podniesienie graniczyło z cudem. Ale, jak wiadomo, 
ogranicza nas tylko wyobraźnia, co w tych czasach było szczególnie widoczne. 
Niesamowite i nieoczekiwane rzeczy zaczęły się dziać, gdy odkryto, Ŝe da się 
połączyć Dar z technologią. To dlatego teraz czytał ogłoszenia o pracę na drugim 
krańcu galaktyki... 

Michał poszedł dalej prawie pustą od ludzi drogą największego miasta na tej 
planecie. Wokół otaczały go sklepy i kawiarnie, zachęcając do wejścia kolorowymi 
szyldami. Od czasu do czasu rozlegał się dźwięk chlupotu, gdy nasz bohater 
przechodził przez kałuŜę. Potem przez kilka kroków zostawiał ślady podeszwy na 
betonowym chodniku. Z resztą – wszystko tu było betonowe. Prawdopodobnie ze 
zbrojeniem, tak na wszelki wypadek. Na kolonie nie Ŝałowano pieniędzy. 

W końcu zauwaŜył poszukiwany szyld. Restauracja komunikacyjna, 
„Tranzystorek” 

Gdy Michał wszedł do środka, przywitało go przyjemne ciepło. Zawiesił 
jesienną kurtkę na wieszaku i przeszedł przez proste, drewniane drzwi po prawej do 
wielkiego pomieszczenia. 

Znajdowała się tam, jak niewprawnym okiem ocenił człowiek, około setka 
krzeseł z biurkami, na których znajdowały się niewielkie, srebrne monitory, mały, 
wielkości pięści, wyświetlacz hologramów, kamerka wielkości palca i  spore 
urządzenie, które aktywowało cały osprzęt na pewien czas po wrzuceniu monety. 
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Zdecydowanie panował tutaj plastik. Ustąpił miejsca tylko wielkiej, oszklonej ścianie, 
pokazującą widok na ulicę, którą przed chwilą spacerował Michał. 
 Człowiek podszedł do najbliŜszego z nich, wrzucił 45 złotych. Jak twierdził 
cennik przyklejony obok, powinno wystarczyć na pół godziny rozmowy. Monitor 
włączył się, po ułamku sekundy pokazał się napis „Wpisz swoje imię i nazwisko” 
Palce śmignęły po klawiaturze. W szerokim, wyświetlanym prostokącie pojawiło się: 
„Michał Koroniecki”. W chwilę później  zza ekranu przyglądał mu się uwaŜnie wielki, 
pomarańczowy krab z dwiema parami szczypiec, pływający w czymś, co 
najprawdopodobniej było wodą 
 Hologram pokazał miniaturę planety, z którą utrzymywane jest połączenie: 
zimna, z zewnątrz pokryta grubą warstwą lodu, pod którym znajduje się wielki ocean, 
zabudowa od wewnętrznej strony lodu. PoniŜej podano nazwę planety(Karja), nazwa 
inteligentnych istot(niespodzianka, Karjanie) oraz ich cechy wyjątkowe. Szczególną 
uwagę naszego bohatera zwróciła wzmianka o tym, Ŝe nie znają pojęcia snu: Ŝycie 
pod wodą wymagało od nich ciągłej aktywności. 
 Michał zauwaŜył, Ŝe postać nieco się poruszyła 
-Witaj Obcy – ogłosił mu napis u dołu ekranu 
-Witam. 
-Jesteście imponujący. Nie tylko przez to, Ŝe tyle potraficie samą siłą woli. Od 200 lat 
posiadami cywilizację. Jesteśmy najstarsi. I musimy przyznać, Ŝe w przypadku 
innych ras, które do nas dołączały, istniał  schemat, które zaczął się powtarzać: 
najpierw chęć eksplorowania, potem asymialacja. Nie wnosili niczego nowego, z 
czasem zazcynali być poŜyteczni. Wy jesteście inni, robicie wraŜenie. Na przykład 
wasz internet: Niepotrzebnie ignorowaliśmy wasze ostrzeŜenia, Ŝe moŜna w nim 
znaleźć wszystko. Od miesiąca trwa afera w Zejściu - Rząd Karjan, o czym 
poinformował napis pod hologramem - o to, jakim cudem dane o rozmieszczeniu, 
ilości, typie wojsk i połowie osiągnięć technologicznych , które stanowiły o naszej 
przewadze nad resztą, znalazły się w tym waszym wynalazku. I ten Klucz… 
- Chodzi Ci o Dar? 
-Wy to tak nazywacie. W najstarszych zapiskach wszystkich znanych nam ras 
nazywa się to Kluczem. I nie jesteście pierwszymi jego posiadaczami. Choć, wygląda 
na to, Ŝe na póki co jedynymi. 
-Jakich najstarszych zapiskach? Ile mają lat? Rozczytaliście je? 
-Najstarszych, to znaczy przekazywanych przez pokolenia. Mają około pięć tysięcy 
waszych, ziemskich lat. Tak, rozczytaliśmy 
-Sugerujecie się mitami i legendami? 
-Dawniej kaŜdy tak myślał. Ale gdy wszystkie cywilizacje mówią o tym samym… 
Nagle na miejscu obcego pojawiła się metalowa maska, a ze wszystkich głośników z 
sali wydobył się dosyć wysoki, męski głos: 
-Nigdy nie wybaczamy i nigdy nie zapomnimy! 

A potem nastąpił huk. Wybił wielką szybę i ogłuszył Michała na kilka sekund. 
W oszołomieniu zdąŜył zobaczyć ruch za framugami. Gdy juŜ całkiem doszedł do 
siebie, dotarł do niego krzyk ludzi na zewnątrz. Podszedł do okna. Wyjrzał. Po 
przeciwnej stronie ulicy, zamiast sklepu, były gruzy, w kilku miejscach wystawały 
czarne, długie elementy. Spojrzał górę. Wysoko, na niebie toczyła się walka. MoŜna 
było rozróŜnić dwie strony: jedna, której maszyny były większe, błyszczące w słońcu i 
ta, u której maszyny były niewielkie, czarne. Przy czym te pierwsze były w 
mniejszości. Nagle, bez ostrzeŜenia, obydwa zaczęły spadać w dół. Jeden w pobliski 
budynek, dwie ulice dalej. Michał cofnął się do środka budynku: Następny huk 
wstrząsnął Koronieckim, choć juŜ nie tak silny. Natomiast sufit zachybotał się, 
następnie pojawiła się pajęczynka pęknięć, po czym posypał w kawałkach. Nasz 
bohater próbował jeszcze utrzymać go za pomocą Daru. Wszystko wokół rozświetlił 
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kolor bursztynu. Nie dał rady. Jeden z odłamków nich trafił Michała w głowę, 
pozbawiając go przytomności, zamykając mu oczy i gasząc światło. 
-Tu jesteś! – Radosny głos kobiety siłą wyciągnął go na świat, do bólu, zadrapań, 
głodu i bezchmurnej nocy. Nad sobą widział kilka unoszących się w powietrzu 
masywnych fragmentów ściany, masywnych na tyle, by sprawiać problem nawet kilku 
osobom, a osoba, która utrzymywała je bez większego problemu stała o kilka 
centymetrów od jego stóp. 
-Nic ci nie jest? Wszystko w porządku? Jesteś w stanie chodzić? – Spytała 
nieznajoma 
-Wnpmf? 
-Oj, chodź, nie marudź, wstawaj Misiek! – Powiedziała, siłą stawiając go na nogi za 
pomocą Daru. – Niedaleko stąd jest obóz ludzi, 
-Skąd mnie znasz? – spytał, gdy w końcu stanął na nogi 
-Z imienia. Czemu pytasz? 
-Nie o to mi chodzi. Skąd znasz moje imię? 
-Obiło mi się o uszy. Jeszcze jakieś ambitne pytania? – Spytała, ruszając powoli 
drogą, którą najprawdopodobniej przed chwilą sobie utorowała 
-Owszem. Co się stało? Kto walczył na niebie? – odpowiedział, idąc za nią 
-Obcy. 
-Słucham? Jacy obcy? W czym my im zaszkodziliśmy, Ŝe się tłukli po pyskach na 
naszym podwórku? 
-Wydaje mi się, Ŝe to był pościg. Najpewniej uciekali ci, których było mniej. W końcu 
dotarli tutaj, Ŝeby zrobić krótki postój. I tu ich dopadli. Ale to tylko moja teoria… 
-Bardzo prawdopodobna. Powiedz mi, jakim cudem jesteś w stanie unieść takie 
rzeczy? Kilka osób miałoby kłopot z takim wyczynem – odpowiedział, idąc za nią, a 
za plecami słysząc głuchy huk cięŜkich przedmiotów, które właśnie spadły ze 
znacznej wysokości. 
-Za pomocą Daru. 
-Dar to za mało. 
-Jak tak na Ciebie patrzę, to coś czuję, Ŝe Ciebie niejedno w Ŝyciu zdziwi. 
-Dzięki, miło słyszeć. 
Szli potem przez chwilę w ciszy, tajemnicza kobieta czasem przesuwająca bez 
widocznego wysiłku olbrzymie bryły ścian, torujące im drogę, Michał skupiający się 
na myśleniu o czymkolwiek, byleby tylko nie  o bólu głowy, który rozsadzał mu 
czaszkę i głodzie, który skręcał kiszki. 
-Zaczekaj tutaj – powiedziała, zatrzymując się nagle. Koroniecki, zaskoczony, zdąŜył 
się zatrzymać ledwo o pół kroku od niej. 
Patrzyła się w lewo. Sześć półtonowych kawałków ściany nagle poleciało pięć 
metrów do góry i zawisło nieruchomo. Na dole leŜał ciemny kleks, który nagle 
poruszył się i zakaszlał. 
 - Następny Ŝywy. Dobrze, juŜ się bałam, Ŝe niewielu przeŜyło ten atak. Hej! Jesteś w 
stanie chodzić? Halo! – uratowany nie reagował – no trudno, nie chciałeś po 
dobroci… - Kleks uniósł się i pofrunął łagodnym łukiem pół metra przed kobietę, 
gdzie zawisł dwa metry nad ziemią. – Chodźmy, to juŜ niedaleko – powiedziała do 
Michała. 
Przeszli jakieś dwadzieścia metrów, by za zakrętem zobaczyć zejście w dół, z 
którego wydobywały się słabe światło i dźwięki rozmów. 
 - Ja idę szukać dalej. Ty weź bidulkę. – Stwierdziła. Bezwładne ciało zawisło na 
barkach Michała. – A co do Ciebie… - podeszła na odległość pół kroku – My się 
jeszcze spotkamy. 
 - Rozumiem. Ale jak Cię niby poznam? Na tu i teraz jestem w stanie poznać cię tylko 
po głosie. 
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 - To ja Ciebie poznam. Tyle wystarczy. Papa, Misiek… 
Gdy nasz bohater zszedł do środka, zobaczył długą na około pięć i głęboką na trzy 
metry pieczarę, ze ścianami pełnymi pustych półek, pod którymi spało kilka osób, na 
drugim końcu sali znajdowały się dwa otwarte drzwi, przez pierwsze było widać 
człowieka pracującego przy czymś, co wyglądało na zaimprowizowany system 
komunikacji. Siedział na prostym krześle, ze słuchawkami na uszach, grzebiąc w 
urządzeniu. Przez drugie zaraz wyszły dwie osoby: najpierw ruda, piegowata kobieta, 
dosyć wysoka, za nią barczysty, równieŜ wysoki, męŜczyzna z czarnymi, długimi 
włosami. 
 - Jak go znalazłeś? Wszystko w porządku? Kto was tu zaprowadził? – trajkotała, 
chyba nawet nie oczekując odpowiedzi, podczas gdy jej kolega zdejmował z niego 
cięŜar nieprzytomnego człowieka. 
 - Ze mną chyba w porządku. – odpowiedział, widząc w końcu wyraźnie okrwawione 
ciało w podartej kurtce swojego towarzysza. 
 - To dobrze. Trzymaj, zjedz to, pewnie jesteś głodny. – podarowała mu całkiem spory 
przedmiot, przez opakowanie wyczuwał batonik, co prawda długi na trzydzieści 
centymetrów, na dodatek dwa razy szerszy, ale chyba batonik – i chodź, zaprowadzę 
Ciebie do reszty. – gdy skończyła, odwróciła się na pięcie i pomaszerowała przez 
drzwi, którymi tu weszła. Michał ruszył za nią. Po drodze rozglądał się uwaŜnie. Gdy 
przechodzili przez coś o funkcji przedpokoju, po prawej zobaczył przejście 
prowadzące do polowych łóŜek, na których leŜeli mocno obandaŜowani ludzie. 

Zaraz potem weszli do wielkiego pomieszczenia, w którym znajdowało się 
około setki osób. Wszyscy znajdujący się najbliŜej skierowali wzrok w ich stronę. 
Panował gwar, czuć było atmosferę oczekiwania, napięcia, strachu. Nagie, 
wydrąŜone bezpośrednio w twardej skale ściany i kilka dosyć chaotycznie 
rozmieszczonych Ŝarówek dyndających z sufitu zdawało się podsycać ten efekt. 
 - Panowie, mamy następnego szczęśliwca. Ma dwie ręce, dwie nogi, dołącza do 
grupy czwartej 
 - Słucham? Jakiej grupy? 
 - Gdy tylko nadejdzie świt, wszyscy, którzy nie mają teraz co robić, będą wysłani na 
poszukiwanie ocalałych. Podzieliliśmy teren w promieniu ośmiu kilometrów na cztery 
sektory, którymi zajmą się odpowiednie grupy. W kaŜdej będzie około trzydziestki 
osób. Zapoznasz się z nimi później, teraz idziesz spać. Jest północ, więc biorąc pod 
uwagę długość tutejszej doby, masz jeszcze jakieś dziesięć godzin snu. Drzwi do 
sypialni są tam, po lewej, wybierz sobie łóŜko na piętrze. – powiedziała, pokazując 
plastikowe, uchylone drzwi bez klamki. Michał poszedł tam, czując, na plecach 
spojrzenia ludzi. Mimo, Ŝe niedawno co był jeszcze nieprzytomny, to czuł się teraz 
niewiarygodnie zmęczony i obolały. A droga do samych drzwi dłuŜyyyyła się i 
dłuuuŜyyłaaa... Gdy przeszedł przez nie, zobaczył dwa długie szeregi piętrowych 
łóŜek, ciągnących się przy obu ścianach. W niektórych z nich juŜ spali ludzie. 
Podszedł do najbliŜszego, niezajętego, z nich, zdjął buty, z trudem wspiął po 
drabince i otworzył batona. Zjadł całego, smakował mu, choć nie przypominał mu nic, 
co wcześniej miał okazję jeść. Potem połoŜył się, przykrył cienką kołdrą i nic więcej 
nie pamiętał. 
 

Obudził go krzyk. Otworzył oczy, usiadł na łóŜku. Pomiędzy łóŜkami szło kilka 
osób, dosyć głośno ogłaszając światu, Ŝe pora, Ŝeby wszystkie grupy wstały, załoŜyły 
buty i zebrały się w głównej sali. Michał ziewnął, posiedział pół minuty, potem 
zeskoczył z łóŜka, co nie spodobało się jego stopom i sąsiadowi z dołu. Gdy załoŜył 
buty, poszedł za resztą ludzi. Okazało się, Ŝe główna sala to miejsce, w którym 
wczoraj ogłoszono go członkiem czwartej grupy. Przy kaŜdej z czterech ścian stało 
po jednej osobie z tabliczką, na której był namalowany numerek od jednego do 
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czterech. Wokół nich zbierali się ludzie. Nasz bohater podszedł do osoby z 
najwyŜszą namalowaną liczbą. Gdy juŜ upewniono się, Ŝe wszyscy wyszli, na środek 
pomieszczenia wyszedł starszy człowiek, w niezniszczonym, czarnym płaszczu. 
 - Zaraz świta. Gdy skończę przemowę, dostaniecie jedzenie, niestety dosyć ubogie, 
ale przynajmniej postawi was na nogi na jakiś czas. KaŜdy z was dostanie teŜ plecak 
z termosem z kawą, litrową butelką wody, kilkunastoma sucharami, bandaŜami, 
opatrunkami, dwiema strzykawkami z adrenaliną, jedną z morfiną, opaskę uciskową, 
nóŜ i specjalny kaptur, na wypadek, gdybyście musieli opatrywać miejsce po 
utraconej kończynie. Skorzystajcie z tego, mimo, Ŝe przygotowywaliśmy się na coś 
podobnego, to nasi ludzie dokonywali cudów, Ŝeby zdobyć taki sprzęt dla kaŜdego z 
was. Gdy juŜ znajdziecie kogoś, upewnijcie się, czy jest przytomny. Jeśli nie, 
sprawdźcie puls oraz oddech. Najprawdopodobniej będą uwięzieni pod gruzami, 
takie coś nie będzie łatwe, więc poruszajcie się w grupach, z pomocą Daru i tego 
sprzętu powinno wam się udać uratować przynajmniej część z nich. KaŜdego 
odnalezionego naleŜy przetransportować tutaj. Udało nam się uzyskać łączność z 
podobną do naszej kryjówką oraz najbliŜszą placówką rządową. Wojsko, szpitale i 
cała reszta powinna przybyć za jakieś dziesięć godzin. Za połowę tego czasu zbiórka 
tutaj. Powodzenia. 

W tym momencie weszło czterech ludzi, kaŜdy pchając przed sobą kociołek, z 
parującą zupą, na kółkach, razem z zestawem plastikowych misek i łyŜek.  
-Ustawić się w kolejkę! – krzyknęli jednocześnie posiadacze tabliczek z cyframi. Co 
ciekawe, posłuchano ich. Michał znalazł się w takim miejscu, Ŝe miskę z zupą dostał 
jako jeden z pierwszych. Z koloru przypominała zupę grzybową. Usiadł pod ścianą i 
zaczął jeść, w smaku przypominała brokułową. Był głodny a, to śniadanie, 
smakowało jak nektar i ambrozja razem wzięte. Dodatkowo była bardzo sycąca. Gdy 
skończył, odłoŜył miskę z łyŜką na bok i rozejrzał się. Większość juŜ skończyła, 
zostało się tylko parę osób, kończących właśnie jedzenie. Pięć minut później ustawili 
się w grupach na zewnątrz, kaŜda z nich omawiała sposób działania i punkty 
orientacyjne w terenie. 
 - Będziemy działać w trójkach. Odliczyć do 10. – po odliczeniu i podzieleniu 
się(Michałowi przypadła „dziewiątka”) przed przywódcą grupy, mówił dalej – numery 
od jednego do trzech badają teren odtąd, do tamtej ruiny i tych resztek wieŜy. Od 
czterech do sześciu szukają od miejsca, gdzie kończy się rewir poprzedników, do 
tamtej linii ocalałych budynków. Reszta patroluje teren od linii do końca zabudowań. 
Na danym obszarze największy numer patroluje teren najbliŜszy „jedynkom”, 
najniŜszy „trójkom”. Zrozumiano? To ruszajcie. Będę tu na was czekał i odbierał 
rannych. 

Michał, razem z dwoma kolegami ruszyli szybkim marszem, wypatrując 
jakichkolwiek śladów. Wokół były tylko ruiny. Niewielka część z resztek po mieście 
wznosiła się na wyŜej, niŜ dwa metry. 
 - To moŜe tak na początek: Nazywam się Jakub Nowak. – przerwał ciszę najwyŜszy 
z podgrupy. Wyglądał na bardzo młodego, z niewielkim brzuszkiem, krótko przycięty, 
w lekkiej kurtce – Jak mamy spędzić ze sobą kilka godzin, to wolę, Ŝeby obyło się 
bez konfliktów. 
 - Michał Koroniecki. 
 - Paweł Sarna. – odezwał się najstarszy. Był bardzo szczupły, włosy zaczęły mu juŜ 
z lekka siwieć, zmarszczki były juŜ dosyć wyraźnym akcentem na jego twarzy - 
Czemu tu przyjechaliście? 
 - Dla interesów. Przyjechałem tu, by sprawdzić, czy ta planeta jest bogata w 
surowce, a jeŜeli tak, to jakie. Widziałem tu co najmniej tuzin znajomych po fachu z 
innych firm - powiedział Kuba 
 - Zapracowane pieniądze i duŜo wolnego czasu w wakacje – powiedział nasz 
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bohater 
 - Ja planowałem załoŜyć tu sklepik spoŜywczy. Ale widzę, Ŝe swoje plany biznesowe 
będę musiał na trochę odłoŜyć. Nie sądzicie, Ŝe niepokojące jest to, w jakim czasie 
zrównano to miasto z ziemią? 

W tym momencie cała trójka zobaczyła rękę od łokcia do dłoni wystającą spod 
fragmentu stropu. Podbiegli, Paweł sprawdził puls 
 - śyje! – krzyknął – Na trzy, wszyscy podnosimy. Raz… Dwa… Trzy! – Ruiny przed 
nimi rozświetlił kolory bursztynu, zieleni i błękitu.  Resztki sufitu i ściany zachybotały 
się i wyleciały do góry. Pod spodem, w niewielkim dołku, który uchronił ją przed 
zmiaŜdŜeniem, leŜała nieprzytomna kobieta. Sarna podszedł, podniósł ją – wy 
szukajcie dalej. Ja ją odniosę. – powiedział, zawrócił i powolnym krokiem zaczął iść 
w powrotnym kierunku. Michał z Jakubem poszli dalej. Przez kilometr drogi nie 
znaleźli niczego. W pewnym momencie przystanęli pod dwumetrową skarpą.  
Usłyszeli jakiś dźwięk przed sobą. Gdy wspięli się, zobaczyli dwadzieścia metrów 
dalej, na pustym i czystym placu, trzy istoty w czarnych kombinezonach o czterech 
nogach i parze rąk, krzątające się wokół czegoś, co wyglądało na działo. 
Wymierzone mniej-więcej w skrytkę, w której Michał spędził ostatnią noc. Nagle 
usłyszał odgłos szurania po lewej. To Jakub zawrócił i zaczął uciekać. W tym 
momencie zauwaŜyła ich jedna z tajemniczych istot. Zaraz po niej pozostałe dwie. 
Jednocześnie z prawej strony placu wybiegły tajemnicze, humanoidalne roboty, na 
widok których obcy zwiali za najbliŜsze pozostałości ścian i zaczęli ostrzeliwać 
napastników. Bronie obu stron były dziwne, na dodatek były… zaskakująco ciche. 
-Witaj. – usłyszał za plecami. Podskoczył i obrócił się. Naprzeciw niego stała 
zakapturzona i okryta płaszczem osoba z dłońmi splecionymi za plecami, której głos 
juŜ zdąŜył poznać – Ja to chyba zapowiadałam, Ŝe się jeszcze spotkamy? Chodź 
tędy, mamy sporo spraw do obgadania. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. 
Skręcili w lewo, w wąską dróŜkę 
 - Mam takie pytanie do Ciebie. – zaczęła - Nie zastanawiało Cię, dlaczego 
najstarsza cywilizacja w galaktyce ma ledwie 200 lat? – spytała – W porównaniu do 
czternastu miliardów lat istnienia Drogi Mlecznej to dosyć niewiele 
 - Z tego, co wiem, to pracuje albo myśli nad tym połowa naszej inteligencji, powstało 
około trzy tysiące teorii spiskowych, jakieś dwieście sekt wierzących i kult mówiący o 
antycznej rasie Niszczycieli, karzących pozostałe cywilizacje, ludzie natomiast mają 
zbawić tych, którzy jeszcze zostali od zła, z którym te sekty mają wspólne korzenie. 
Czemu pytasz? 
 - A nie myślałeś nad tym, dlaczego wszystkie znane cywilizacje, poza waszą, 
oczywiście, mówią o człekokształtnych istotach o nadprzyrodzonych mocach? I 
dlaczego jest tyle podobieństw, zbieŜności w ich opowieściach? 
 - Nie, nie myślałem. Miałem inne rzeczy na głowie. Czemu pytasz? 
 - To posłuchaj. W pewnych kręgach mówi się, Ŝe dawno temu, daleko stąd, przed 
milionami lat istniała inna cywilizacja. Humanoidalnych istot. Istniała bardzo długo, 
rozwijała się, przyjmowała z otwartymi rękami inne rasy… Pod rządami tej wspólnoty 
znajdowała się w pewnym momencie połowa znanej im galaktyki. Tyle, Ŝe, im nie 
wyszło… 
 - więc? 
 - Nie przerywaj! Przez setki, tysiące lat narastało napięcie, ksenofobia. To była 
konfederacja, nie udało się stworzyć jednolitego państwa. I w pewnym momencie 
nastąpił wybuch… Na wielu międzyrasowych planetach wybuchały konflikty, które z 
czasem przekształciły wielkie, niszczycielskie wojny. Trwały jeszcze dłuŜej, niŜ te 
narastające napięcie. A gdyby nie pewna, podsycająca cały konflikt rasa, byłaby 
szansa, Ŝeby uniknąć tego wszystkiego. 
 - Dobrze… Ale czemu mi to opowiadasz? 
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 - Spójrz… - powiedziała. Zdjęła kaptur i zrzuciła płaszcz. Oczom Michała ukazała się 
postać o ogólnych załoŜeniach konstrukcyjnych identycznych z ludźmi: para uszu, 
oczu, rąk, nóg, łokci, kolan. RóŜnica tkwiła w czterech palcach u rąk, wyposaŜonych 
po dwa kciuki, bezpalczastych stopach, fioletowej skórze, wiecznie świecących się 
róŜowych oczach bez źrenic, wyglądających, jakby wiecznie korzystała z Daru. 
Dodatkowo uszy było szpiczaste, nie miała nosa, a na twarzy, na wysokości ust i w 
promieniu kilku centymetrów od nich dziwne, niewielkie i czarne pudełko. 
Przepasana była białą tuniką – Przez setki tysięcy lat tropiliśmy sprawców. Nie było 
łatwo, moŜesz mi zaufać. Ta grupa, ta rasa zniszczyła wszystko, co osiągnęliśmy. 
Ścigając ich, dotarliśmy aŜ tutaj, do waszej galaktyki. Gdy przybyli tutaj, ich oczom 
ukazała się cywilizacja inna, niŜ to, co stworzyliśmy: jeden rząd, jedno państwo, brak 
wojska i mnóstwo ras. Niestety, ci PodŜegacze nie popierali tej idei. Mając setki lat 
doświadczeń w zbrojeniu i ciągłych wojnach, zmietli tubylców. Kiedy, ścigając ich, 
dotarliśmy tutaj, zobaczyliśmy tylko i wyłącznie zgliszcza. A oni zniknęli. Szukaliśmy 
ich na wielu planetach. Przyznaję, Ŝe byliśmy dosyć niedelikatni. To stąd wzięły się 
legendy o istotach podobnych do was o nadprzyrodzonych mocach. Stąd teŜ, w 
ciągu zaledwie dwustu waszych, ziemskich lat pojawiło się tyle cywilizacji w Drodze 
Mlecznej. Szukaliśmy ich przez cały ten czas. Niedawno trafiliśmy na trop, kilka ich 
statków kierowało się na tą planetę. Dlatego nastąpił ten atak. 
- I gotowi jesteście poświęcić wszystko inne po to, Ŝeby zniszczyć tamtych? Po co 
było to przerwanie łączności z innymi planetami? 
- Słyną z przekupywania kaŜdego na swojej drodze i niezwykłej umiejętności 
maskowania się. Jesteśmy pewni, Ŝe ten przekaz do nich dotarł. I Ŝe wiedzieli, kto 
stoi za tym atakiem. Tak, jesteśmy gotowi. Czy nie rozumiesz? My nigdy nie 
wybaczamy! I nigdy nie zapomnimy! Wasza rasa, nawet w sojuszu ze wszystkimi 
pozostałymi tej galaktyki nie jest w stanie się jej przeciwstawić. Wyprzedzają was 
chyba we wszystkim. Natomiast przy nas to młodziki. Dlatego proponujemy wam 
sojusz. Wam, ludziom i wszystkim pozostałym rasom. Prosimy teŜ o przyjęcie do 
waszej wspólnoty. 
 - No dobrze… Ale czemu ja? 
 - Nie tylko Ty. ZaangaŜowaliśmy w to całkiem sporo waszych ludzi. 
 - No dobrze… Ale czemu my? 
 - Tylko wasz język potrafimy zrozumieć. I przetłumaczyć. Ja juŜ muszę iść. śyczę 
powodzenia – powiedziała serdecznym głosem. 
- Zaczekaj. Skoro jesteście tak podobni do nas, to czemu nie moŜemy korzystać z 
daru tak, jak korzystasz Ty? 
- Mamy do niego dostęp dłuŜej, niŜ istnieje wasz gatunek. JuŜ chyba wspominałam, 
Ŝe niejedno Cię w Ŝyciu zadziwi, prawda? Powiedziała – trzymaj to, przyda Ci się. 
Papa, Michał. – powiedziała, zdejmując i dając Michałowi przyrząd z twarzy. Gdy to 
zrobiła, jej głos zaczął brzmieć jak skrzyŜowanie szelestu liści i drapaniu paznokciami 
po tablicy. Znikąd pojawiła się kapsuła. Weszła do niej i wystrzeliła do góry, 
zostawiając Koronieckiego samego. Na bezchmurnym niebie zaczęły pokazywać się 
charakterystyczne, okrągłe bryły pojazdów wojska. 


